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ABSTRAK 

EV ALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTU AN OPERASIONAL 
SEKOLAH UNTUK PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SMP 

DI KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER 
TAHUN2017 

Said Syech Azhari Babud 
saidazhari@yahoo.com 

Program Pascasarjana 
Universitas Terbuka 

Peneliltian ini bertujuan unruk mengetahui program penggunaan dan 
pemanfaatan dana BOS dalam rangka peningkatan mutu pendidikan SMP di 
Kecamatan Tanah Grogot. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan 
kualitatif dengan infonnan penelitian berjumlah 15 orang yang terdiri dari komite 
sekolah, kepala sekolah, bendahara dan guru serta perwakilan siswa. Prosedur 
pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Selanjutnya data dianalisis menggunakan model evaluasi CIPP dari Stufflebeam 
dengan tahapan menganalisis komponen konteks, input, proses dan produk. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dan pemanfaatan dana BOS SMP di 
Kecamatan Tanah Grogot sudah dirancang berdasarkan analisis kebutuhan 
prioritas dan telah melibatkan semua pihak/stakeholder yang memiJiki 
kepentingan dan tanggungjawab terhadap pembahasan anggaran dana BOS. 
Pengesahan RKAS dan pembahasan kegiatan sekolah melalui mekanisme rapat 
dan dikoordinasikan dengan Stakeholder sekolah. Seluruh kegiatan yang wajib 
dilaksanakan untuk peningkatan mutu sekolah dalam rangka memenuhi standar 
nasional pendidikan (SNP) sudah memanfaatan dana BOS sesuai prosedur, Proses 
pelaksanaan dan penggunaan program dana BOS pada umumnya dapat 
dilaksanakan sesuai prosedur, pemanfaatan anggaran dana BOS yang sudah 
dilakukan melalui analisis kebutuhan dan diprogramkan dalam R.KAS. Adapun 
temuan dalam penelitian ini adalah seringnya terjadi keterlambatan dalam 
pencairan anggaran dana BOS, sehingga implementasi program dan kegiatan 
sekolah juga mengalami keterlambatan. Dengan demikian dari hasil penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa dengan pemanfaatan anggaran dana BOS yang sudah 
dilakukan analisis kebutuhan dan diprogramkan dalam R.KAS. Anggaran dana 
BOS pemanfaatannya direncanakan dengan baik dan dalam pelaksanaan 
penggunaan anggaran digunakan sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan, 
sehingga dapat meningkatan mutu pendidikan SMP di Kecamatan Tanah Grogot 

Kata Kunci : Dana BOS, Mutu sekolah, CIPP, Tanah Grogot 
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ABSTRACT 

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OPERATIONAL ASSISTANCE 
PROGRAM SCHOOL FOR JUNIOR lllGH EDUCATION QUALITY 

IMPROVEMENT IN DISTRICT PASER SUB DISTRICTTANAH GROGOT 

YEAR2017 

Syech Said Azhari Babud 
saidazhari@yahoo.com 

Graduate Program 
Open University 

This research aimed to find out the program usage and the utilization of the funds 

of the BOS in order to increase the quality of education of Junior High School in 
sub district Tanah Grogot. This research uses qualitative approach method with 

informant research totalling 15 people consisting of the school Committee, the 
principal, teacher and Treasurer and representatives of the students. Data 
collection procedure by way of observation, interview and documentation. Further 

data were analyzed using the CIPP evaluation model of Stuftlebearn with stages 
of analyzing the components of context, input, process and product. The results 
showed that the use and utilization of BOS fund in sub district Tanah Grogot been 

designed based on the needs analysis priorities and has involved all 

parties/stakeholders who have an interest and a responsibility towards discussion 
of the budget funds of the boss. Endorsement of the RKAS and discussion of 
school activities through mechanisms of Stakeholder meetings and coordinated 

with the school. All activities that must be implemented for the improvement of 
the quality of schools in order to meet education standards (SNP) has harness 
funds the BOS suit procedures, the process of implementation and use of program 

funds BOS in General can be implemented appropriate procedures, the utilization 
of budgetary funds BOS which was done through the analysis of needs and are 
within the RKAS. As for the findings in this study are often happened the delay in 

disbursement of funds budgetary BOS, so that implementation of the programmes 
and activities of the school are also experiencing delays.Thus the results of this 

research it can be concluded that with the utilization of budgetary funds which the 
BOSS has done an analysis of needs and are within the RKAS. The budget funds 
the BOSS is designed well and in the implementation of the use of the budget are 
used in accordance with the plans that have been added, so that it can improve the 

quality of education of Junior High School in District ofTanah Grogot 

Keywords: BOS funds, Quality schools, CIPP, Tanah Grogot 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Penelitian ini clilaksanakan cli 3 SMP yang berada cli Kecamatan Tanah 

Grogot, yaitu SMP Negeri 2 Tanah Grogot, SMP Negeri 4 Tanah Grogot dan 

SMP Negeri 8 Tanah Grogot. Lebih jauh mengenai gambaran umum objek 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. SMP Negeri 2 Tanah Grogot 

a. Diskripsi Sekolah 

SMP Negeri 2 Tanah Grogot merupakan salah satu sekolah 

favorit di Kabupaten Paser, khususnya di Kecamatan Tanah Grogot. 

Hal ini disebabkan karena kepercayaan masyarakat yang begitu tinggi 

atas prestasi sekolah. baik prestasi akademik maupun non akademik, 

dan pemah menjacli Sekolah Rintisan Berbasis Intemasional (RSBI). 

b. Visi Sekolah 

Visi SMP Negeri 2 Tanah Grogot adalah "Terwujudnya sekolah 

yang bermutu, beriman, unggul dalam prestasi, berbudi pekerti luhur, 

berorientasi intemasional dan berwawasan lingkungan". 

c. Misi Sekolah 

Misi SMP Negeri 2 Tanah Grogot adalah terwujudnya 

pengembangan KurikuJum 2013, proses belajar mengajar yang 

berstandar nasional dan internasional, 8 Standar Nasional Pendidikan, 

lingkungan sekolah yang sehat, bersih, indah, aman dan nyaman, 

sekolah yang berwawasan acliwiyata, kepribadiaq siswa yang bertaqwa, 
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berakhlak mulia dan cinta tanah air dengan pembiasaan di sekolah, 

kelulusan siswa dengan nilai rata-rata 7,5, prestasi guru dan siswa di 

tingkat kabupaten hingga nasional, 

d. Tujuan Sekolah 

Tujuan SMP Negeri 2 Tanah Grogot dalam kurun waktu 5 tahun 

ke depan yang akan dicapai adalah menjadi juara OSN hingga tingkat 

nasional, lulusan yang mempunyai keterampilan komputer dan bahasa 

lnggris, mencapai nilai rata-rata UN 7 ,5 , memcapai prestasi olahraga 

dan seni hingga kejuaran nasional dan intemasional, memiliki sarana 

prasarana yang lengkap, melaksanakan pengembangan manajemen, 

pengelolaan SDM, pembelajaran, sarana prasarana, kurikulurn, 

penilaian, kesiswaan dan administrasi secara komputerisasi, 

menggalang kerjasama dengan sekolah di dalam maupun di luar negeri, 

2. SMP Negeri 4 Tanah Grogot 

a Diskripsi Sekolah 

SMP Negeri 4 Tanah Grogot berdiri pada tahunl 994. Sekolah ini 

merupakan sekolah peraih prestasi sekolah sehat dalam lomba sekolah 

sehat pada tahun 2008 dan pada tahun 2017 meraih prestasi sebagai 

Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Paser. Sekolah ini merupakan 

salah satu sekolah yang terletak di perbatasan dua desa dan satu 

kelurahan, sehingga peserta didiknya juga berasal dari kedua desa dan 

kelurahan tersebut 

b. Visi Sekolah 
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Visi SMP Negeri 4 Tanah Grogot adalah "Terwujudnya SDM 

yang bertaqwa, berbudaya, berbangsa, menguasai IPTEK dan peduli 

lingkungan". 

c. Misi Sekolab 

Misi SMP Negeri 4 Tanah Grogot adalah mengembangkan 

kurikulum sesuai ketenyuan BSNP, penghayatan dan pengamalan 

agama oleh penganutnya, melaksanakan proses pembelajaran dan 

bimbingan secara efektif dan efisien, pengembangan diri sesuai bakat 

dan minat siswa, pendidikan lingkungan hidup kegiatan 

ekstrakulikuler olahraga, seru, keagamaan, kepramukaan, dan 

kepedulian lingkungan, pembiasaan agama, budaya, dan karakter 

bangsa, mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa ke 

dalam setiap mata pelajaran dan mengikuti lomba dan pertandingan. 

d. Tujuan Sekolah 

Tujuan jangka pendek SMP Negeri 4 Tanah Grogot 

melaksanakan 8 Standar Nasional Pendidikan, meningkatkan 

manajemen sekolah, Peningkatan kepedulian dan berbudaya 

lingkungan. Sedangkan tujuan Jangka panjang adalah menjadi sekolah 

yang diminati oleh masyarakat, meningkatkan mutu dan sumber daya 

manusia sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi sehingga 

menghasilkan generasi berkualitas berakhlak mulia dan disiplin, 

menjadikan sekolah yang berwawasan lingkungan atau Green School. 

Dengan program strategis Standar Nasional Pendidikan dan 

pengembangan budaya dan lingkungan sekolah. 
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3. SMP Negeri 8 Tanab Grogot 

a. Deskripsi Sekolah 

54 

SMP Negeri 8 Tanah Grogot berdiri pada tahun 2007. Awalnya 

sekolah ini merupakan sekolah terpadu antara SD Negeri 033 Tanah 

Grogot dan SMP Negeri 8 Tanah Grogot yang dipimpin oleh seorang 

kepala sekolah, namun sejak tahun 201 3 sekolah ini tidak lagi sebagai 

sekolah terpadu karena sudah dipisah dengan diangkatnya kepala 

sekolah dasar. 

b. Visi Sekolah 

Visi sekolah yang dimiliki SMP Negeri 8 Tanah Grogot, yaitu 

"Terwujudnya sekolah yang berkualitas , berlandaskan iman dan 

taqwa, berbudaya lingkungan". 

c. Misi Sekolah 

Misi SMP Negeri 8 Tanah Grogot adalah mewujudkan 

kehidupan warga sekolah yang agamis, perangkat kurikuJum yang 

lengkap dan berwawasan ke depan, pembelajaran dan bimbingan yang 

efektif, kreatif dan inovatif, sarana dan prasarana sekolah dan 

lingkungan sekolah yang hijau/asri (Green School). 

d. Tujuan Sekolah 

Tujuan jangka pendek melaksanakan 8 Standar Nasional 

Pendidikan dan sekolah berbudaya lingkung~. Sedangkan tujuan 

jangka panjang adalah meningkatkan mutu pendidikan dan 

sumberdaya manusia, menjalin kerjasama deng~ berbagai komponen, 
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,meningkatkan kinerja manajemen sekoJah, mewujudkan sekolah 

percontohan daJam hal pelayanan pendidikan dan berwawasan wiyata 

mandaJa, meningkatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat. 

B. Hasil 

Data hasil penelitian diperoJeh melalui hasil wawancara, pencermatan 

dokumen dan observasi lapangan terhadap tiga smp di Kecamatan Tanah 

Grogot dalam hal EvaJuasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional 

Sekolah untuk Peningkatan Mutu Pendidikan SMP di Kecamatan Tanah 

Grogot yang peneliti laksanakan mulai tanggaJ 4 Januari - 22 Pebruari 2018, 

dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. SMP Negeri 2 Tanah Grogot 

Dari hasil wawancara kepada infonnan (kepaJa sekoJah, anggota 

komite sekolah, bendahara, guru dan siswa pengurus OSIS) , pencermatan 

terhadap dokumen dan observasi lapangan tentang program penggunaan 

dana BOS diperoleh data sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian pada komponen konteks prioritas penggunaan 

dana BOS berdasarkan analisis kebutuban 

I ) HasiJ penelitian pada aspek perencanaan berdasarkan analisis 

kebutuhan prioritas 

Aspek perencanaan program yang disusun disarankan 

didahului dengan analisis situasi untuk memenuhi kebutuhan 

program yang melibatkan stakeholder agar rencana program yang 

disusun dapat dilaksanakan dan bennanfaat bl\gi sekolah. 
1 
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Basil Wawancara 

Adapun hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah sehubungan 
dengan perencanaan analisis kebutuhan, mengatakan "Perencanaan 
program di sekolah ini dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan, 
yaitu program sekolah yang berwawasan lingkungan/sekolah 
adiwiyata karena diharapkan program yang direncanakan dan yang 
akan dilaksanakan bisa tepat sasaran sehingga sekolah ini dapat 
menjadi sekolah berwawasan lingkungan/sekolah adiwiyata dan 
meraih prestasi sekolah berwawasan lingkungan/sekolah adiwiyata " 
(wawancara tanggal 24 Januari 2018). 

Komite sekolah mengatakan bahwa ''perencanaan program sekolah 
ini sudah disusun oleh tim anggaran berdasarkan analisis 
kebutuhan, dengan tujuan agar anggaran yang direncanakan bisa 
tepat sasaran dan bermanfaaf' wawancara tanggal 24 Januari 2018). 

Senada dengan kepala sekolah, bendahara mengatakan ''program 
yang disusun sekolah sudah sesuai dengan program priori/as 
sekolah agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu sekolah 
yang berwawasan lingkunganlsekolah adiwiyata" (wawancara 
tanggal 24 Januari 2018). 

Demikian juga yang disampaikan oleh guru bahwa "agar program 
yang disusun bermanfaat sesuai kebutuhan sekolah selama 1 (satu) 
tahun". wawancara tanggal 24 Januari 2018). 

Dari hasil wawancara terhadap inf onnan, didapat data bahwa perencanaan 

program sekolah sudah disusun berdasarkan analisis kebutuhan agar anggaran 

yang direncanakan tepat sasaran dan bennanfaat. 

2) Basil penelitian pada aspek keterlibatan stakeholder 

Sekolah yang maju dan berhasil meraih prestasi dalarn 

berbagai bidang biasanya selalu melibatkan semua unsur stakeholder 

yang ada dalam berbagai kegiatan penyusunan perencanaan program 

hingga penyusunan perencanaan anggaran. 

a) Basil Wawancara 
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Berdasarkan basil wawancara peneliti dengan kepala sekolah 
sehubungan keterlibatan stakeholder diperoleh data "Perencanaan 
program yang disusun di sekolah ini dengan melibatkan stakeholder, 
mulai dari guru, pengurus komite sekolah dan orangtua yang bukan 
pengurus komite sekolah. Keterlibatan tersebut dalam bentuk 
pembahasan program don rencana kegiatan anggaran sekolah 
(RJG4S) termasuk kegiatan yang tidak dibiayai oleh dana BOS, 
misalnya kegiatan pelepasan siswa kelas IX'' (wawancara tanggal 24 
Januari 2018). 

Sehubungan dengan hal ini komite sekolah mengatakan "kami 
sebagai komite sekolah dilibatkan dalam penyusunan program dan 
pembahasan anggaran sekolah. Biasanya kami diundang rapat pada 
saat penyusunan anggaran sekolah atau di awal tahun pelajaran, 
dalam rapat tersebut kepala sekolah memaparkan rencana program 
kerja yang akan dilaksanakan dan kami juga diminla pendapat dan 
saran berkaitan program tersebut" (wawancara tanggal 24 Januari 
2018). 

Hal ini juga diperkuat oleh tanggapan bendahara yang menyatakan 
''perencanaan program dan anggaran sekolah yang dibuat sudah 
melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah mu/ai dari guru, 
TU, hingga komile seko/ah dan orangtua siswa. Keterlibatan da/am 
rapal penyusunan program sekolah dan anggaran sekolah" 
(wawancara tanggal 24 Januari 2018). 

Demikian juga yang disampaikan oleh guru bahwa " perencanaan 
program dan anggaran sekolah yang dibuat sudah melibatkan 
komile sekolah, guru yang terlibat dalam tim, termasuk orangtua 
siswa, dalam bentuk rapat penyampaian dan penyusunan rencana 
anggaran ". (wawancara tanggal 25 Januari 2018). 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 

Hasil Pencermatan Dokwnen RKAS sehubungan keterlibatan 

stakeholder, diperoleh data: 

• Terdapat SK Tim Manajemen BOS yang dibuat oleh pihak sekolah. 

• Terdapat data mengenai rapat sekolah pada tanggal 23 Desember 

2016 dengan agenda penyusunan anggaran sekolah tahun 2017. 
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•Terdapat bukti notulen rapat pada tanggal 23 Desember 2016 

tentang penyusunan anggaran sekolah tahun 2017. 

• Terdapat bukti daftar hadir komite, guru, tenaga kependidikan dan 

perwakilan siswa dalam rapat tanggal 23 Desember 2016. 

• Terdapat basil rapat berupa Draft Rencana Anggaran Kerja Sekolah 

(RKAS) untuk tahun 2017. 

Dari hasil wawancara terhadap informan dan pencermatan dokumen rapat, 

dokumen penyusunan program sekolah dan dokumen RKAS didapat data 

bahwa stakehoulder sudah dilibatkan dalam penyusunan perencanaan 

program dan anggaran sekolah. 

3) Hasil penelitian pada aspek prioritas program 

Dari banyaknya program yang disusun oleh sekolah, biasanya 

ada program menjadi prioritas. Prioritas program tersebut merupakan 

program unggulan sekolah tersebut dan dibuat dengan tujuan untuk 

mencapai keberhasilan/prestasi tertentu. 

a) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala sekolah 
sehubungan prioritas program diperoleh data "mengefektifkan 
proses be/ajar mengajar, peningkatan kompetensi lulusan, 
peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, 
pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, dan program yang 
sangat khusus yaitu program sekolah adiwiyata atau sekolah 
yang berwawasan lingkungan" (wawancara tanggal 24 Januari 

2018). 

Sehubungan dengan hal tersebut komite sekolah juga mengatakan 
''program priori/as tersebut antara lain pelaksanaan kegiatan 
be/ajar yang efektif dan berkualitas, peningkatan kualitas SDM 
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baik guru maupun tenaga kependidikan, pemenuhan sarana dan 
prasarana pendidilcan, peningkatan kompetensi siswa baik secara 
akademik maupun non akademik Karena seko/ah ini ada/ah 
seko/ah adiwiyata, maka tentunya ada juga program yang 
berkaitan dengan lingkungan hidup" (wawancara tanggal 24 
Januari 2018). 

Hal ini juga diperkuat oleh bendahara yang mengatakan prioritas 
program sekolah ini yaitu "program prioritas dibagi dalam 8 
standar kebutuhan seko/ah yaitu standar isi, proses, sarana dan 
prasarana, pengelolaan, kompetensi lulusan, penilaian, 
pembiayaan, pendidik dan tenaga kependidikan, namun program 
priori/as yang paling khusus adalah program sekolah adiwiyata" 
( wawancara tanggaJ 24 Januari 2018). 

Demikian juga yang disampaikan oleh guru bahwa " yang 
menjadi program priori/as sekolah ini adalah program seko/ah 
adiwiyata" (wawancara tanggaJ 25 Januari 2018). 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 

Hasil pencermatan terhadap dokumen RKAS sehubungan 

prioritas program diperoleh data "Program wajib yang 

dianggarkan adalah 8 standar nasional pendidilcan, mulai dari 

standar kompetensi lulusan, Jsi, Proses, Pengembangan PTK, 

Pengembangan Sarana Prasarana, Pengelolaan, Pembiayaan 

dan Pengembangan dan lmplementasi Sistem Penilaian dan 

adanya anggaran untuk pembuatan apotik hidup, pembuatan 

taman, pembuatan parkir untuk siswa dan guru yang /ebih /ayak" 

Dari hasil wawancara terhadap informan dan pencermatan dokumen program 

sekolah, RKAS dan laporan penggunaan dana BOS dalam bentuk BKU, 

program yang menjadi prioritas SMP Negeri 2 Tanah Grogot adalah sekolah 

berwawasan lingkungan. 
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b. Hasil penelitian pada komponen input pemanfaatan dana BOS 

untuk pemenuhan SNP sesuai dengan kriteria yang berlaku 

I) Hasil penelitian pada aspek pemanfaatan dana BOS pada Standar 

Kompetensi Lulusan. 

Tingkat kelulusan dan rata-rata nilai kelulusan menjadi salah 

satu indikator kuat tentang mutu pendidikan, oleh sebab itu 

diharapkan pihak sekolah mampu memanfaatkan penggunaan dana 

BOS untuk pembelanjaan kegiatan kearah kompetensi lulusan. 

a) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara dengan kepala sekolah sehubungan pemanfaatan 
dana BOS pada standar kompetensi lulusan didapat data "untuk 
pemenuhan tenaga pembina atau pelatih untuk kegiatan 
ekstrakurikuler, pengadaan sarana untuk kegiatan 
ekstrakurikuler seperti tari dan musik tradisionaf' (wawancara 
tanggal 24 Januari 2018). 

Senada dengan kepala sekolah, bendahara mengatakan 
pemanfaatan dana BOS dimanfaatkan untuk "honorarium pelatih 
dan pembinaan kegiatan lomba OSN, FLS2N, 02SN, serta Lomba 
lainnya yang diikuti siswa dan ekstrakulikuler siswa. Serta 
pembinaan siswa dalam bimbingan be/ajar ujian nasional" 
(wawancara tanggal 24 Januari 2018). 

Demikian juga yang disampaikan oleh guru bahwa pemanfaatan 
dana BOS digunakan untuk "membiayai honorarium pelatih , 
kegiatan berbagai lomba dan kegiatan ekstrakulikuler ". 
(wawancara tanggal 25 Januari 2018). 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 

Hasil pencermatan dokumen RKAS terhadap pemanfaatan dana 

BOS pada standar kompetensi lulusan ditemukan "anggaran 

kegiatan pe/aksanaan ujian nasional terkhusus program 

pencapaian akademis peserta didik". 
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Dari hasil wawancara terhadap informan, pencermatan terhadap RKAS dan 

laporan penggunaan dana BOS dalam BKU pemanfaatan dana BOS pada 

standar kompetensi lulusan dimanfaatkan untuk pemenuhan pembiayaan 

pembinaan kompetensi siswa baik kompetensi akademik maupun non 

akademik. 

2) HasiJ penelitian pada aspek pemanfaatan dana BOS pada Standar Isi 

Agar pendidik dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik 

sesuai kurikulum yang berlaku, maka diperlukan adanya dukungan 

anggaran untuk pembelanjaan pada kegiatan relevansi dan 

kesesuaian kurikulum dan kebutuhan pengembangan peserta didik. 

a) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara dengan kepala sekolah sehubungan pemanfaatan 
dana BOS pada standar isi didapat data "digunakan untuk 
kegiatan ekstrakurikuler yaitu perkemahan pramuka, perkemahan 
P MR, pawai Maching Band, dan perkemahan OSIS. Dal am 
standar isi diuraikan tentang pengembangan kegiatan 
ekstrakurikuler sehingga kegiatan-kegiatan tadi dibiayai dalam 
program standar isi" (wawancara tanggal 24 Januari 2018). 

Senada dengan kepala sekolah, bendahara mengatakan 
dimanfaatkan "untuk pembiayan ATK penyusunan KTSP, dan 
siswa - siswa dalam kegiatan sekolah seperti perkemahan dan 
kegiatan ekstrakulikuler" (wawancara tanggal 24 Januari 2018). 

Hal tersebut juga disampaikan oleh guru yang menyatakan bahwa 
" dana BOS dimanfaatkan untuk kegiatan ATK perangkat 
pembelajaran dan kelengkapan kurikulum /aianya". (wawancara 
tanggal 25 Januari 2018). 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 

Hasil pencennatan dokumen RKAS terhadap pemanfaatan dana 

BOS pada standar isi ditemukan "anggaran workshop validasi 
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RPP semua mapel da/am MGMP/MGMPK & KKG dan Program 

penyediaan kebutuhan pengembangan peserta didik". 

Dari hasil wawancara terhadap informan dan pencennatan terhadap RKAS 

dan laporan penggunaan dana BOS dalam BKU pemanfaatan dana BOS pada 

standar isi dimanfaatkan untuk pemenuhan pembiayaan kegiatan guru untuk 

pengembangan kurikulum dan kegiatan pengembangan peserta didik.. 

3) Hasil penelitian pada aspek pemanfaatan dana BOS pada Standar 

Proses 

Proses pembelajaran yang ideal adalah proses yang interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, oleh sebab itu pihak sekolah dituntut agar 

dapat memanfaatkan anggaran dana BOS untuk kegiatan tersebut. 

a) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah sehubungan 
pemanfaatan dana BOS pada standar proses didapat data 
''pembiayaan untuk bimbingan be/ajar bagi siswa kelas IX dalam 
menghadapi Ujian Nasional" (wawancara tanggal 24 Januari 
2018). 

Senada dengan kepala sekolah, bendahara mengatakan dana BOS 
dimanfaatkan untuk ''pembiayan kegiatan bimbingan belajar 
untuk siswa yang mengikuti ujian nasional dan pembiayaan ATK 
untuk kegiatan bimbingan be/ajar". (wawancara tanggal 24 
Januari 2018). 

Hal tersebut juga disampaik.an oleb guru yang menyatakan bahwa 
dana BOS dimanfaatkan untuk " keperluan kegiatan sehubungan 
ujian nasional dan bimbingan be/ajar kelas IX". (wawancara 
tanggal 25 Januari 2018). 

b) Hasil Pencennatan Dokumen 

43857.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



63 

Hasil pencermatan dokumen RKAS terhadap pemanfaatan dana 

BOS pada standar proses ditemukan "anggaran kegiatan 

pelaksanaan PPDB, Zomba OSN, 02SN, ekstrakurikuler, 

/angganan koran dan maja/ah, penunjang kegiatan be/ajar 

mengajar {ATK KBM), sarana pembelajaran dan pengadaan 

buku perpustakaan ". 

Dari hasil wawancara terhadap empat orang informan dan hasil pencermatan 

terhadap RKAS dan laporan penggunaan dana BOS dalam BKU pemanfaatan 

dana BOS pada standar proses dimanfaatkan untuk pemenuhan pembiayaan 

kegiatan PPDB, kegiatan pendukung keberhasilan UN dan kegiatan 

pembinaan kesiswaan. 

4) Hasil penelitian pada aspek pemanfaatan dana BOS pada Standar 

pendidik dan tenaga kependidikan (PTK). 

Pendidik dan tenaga kependidikan harus memiliki kompetensi 

sebagai agen pembelajaran dan memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah. Untuk mencapai 

kompetensi tersebut sudah tentu memerlukan anggaran dalam 

pelaksanaannya. 

a) Hasil Wawancara 

Berdasarkan basil wawancara dengan kepala sekolah sehubungan 
pemanfaatan dana BOS pada standar PTK didapat data 
"mengikutsertakan guru-guru seluruh mata pelajaran da/am 
kegiatan MGMP dan kepa/a seko/ah dalam komunitas MKKS. 
Selain itu, dana BOS juga digunakan untuk membayar 
honorarium guru dan tata usaha honor sekolah" (wawancara 
tanggal 24 Januari 2018). 
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Senada dengan kepala sekolah, bendahara menyatakan digunakan 
dana BOS dimanfaatkan untuk: "kegiatan guru dalam bentuk 
MGMP dan kepala sekolah dalam bentuk MK.KS untuk 
meningkatkan wawasan guru dan kepala sekolah, juga untuk 
pembiayaan honorarium guru dan tata usaha tidak tetap" 
(wawancara tanggal 24 Januari 2018). 

Hal tersebut juga disampaikan oleh guru yang menyatakan bahwa 
dana BOS dimanfaatkan untuk. "kegiatan MGMP dan MKKS, 
juga untuk pembiayaan guru dan tata usaha honor". (wawancara 
tanggal 25 Januari 2018). 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 

Hasil pencermatan dokumen RKAS, ditemukan "pihak penge/ola 

dana BOS tidak menganggarkan dana BOS untuk kegiatan 

standar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), tetapi pada 

buku kas umum (BKU) ditemukan laporan pemanfaatan dana 

BOS untuk standar PTK, yaitu anggaran untuk kegiatan MGMP 

danMKKS". 

Dari hasil wawancara terhadap informan dan pencermatan terhadap laporan 

penggunaan dana BOS dalam BKU pemanfaatan dana BOS pada standar 

PTK dimanfaatkan untuk: pemenuhan pembiayaan peningkatan kompetensi 

guru dan kepala sekolah serta untuk: pembiayaan guru dan tenaga pendidik 

honor sekolah. 

5) Hasil penelitian pada aspek pemanfaatan dana BOS pada Standar 

Sarana Prasarana 

Sekolah sangat banyak memerlukan anggaran untuk: 

pembelanjaan pada keperluan sarana prasarana, baik untuk: sarana 

prasarana pembelajaran terlebih lagi untuk: sarana prasarana sekolah. 
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Sekolah yang maju tentu memiliki sarana prasarana yang lengkap, 

oleh sebab itu dana BOS dapat dimanfaatkan untuk pembelanjaan 

sarana prasarana yang diperlukan. 

a) Hasil Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah sehubungan 

pemanfaatan dana BOS pada standar sarana prasarana didapat 
data " pemenuhan sarana prasarana mendukung kegiatan 
adiwiyata, pembuatan kursi taman, penambahan parkiran sepeda 
motor guru dan tenaga kependidikan, pembangunan tempat 
parkir sepeda motor siswa, sarana dan prasarana perpustakaan, 
sarana pembelajaran seperti; computer, laptop, LCD Proyeklor, 
papan tu/is, pengadaan meja kursi guru/ siswa, peralatan olah 
raga, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah" (wawancara 
tanggal 24 Januari 2018). 

Senada dengan kepala sekolah, menurut bendahara pemanfaatan 
dana BOS pada standar sarana prasarana dimanfaatkan untuk 
"pemeliharaan dan perbaikan prasarana dan bangunan sekolah, 
serta menyiapkan sarana kebutuhan sebagai penunjang dalam 
kegiatan be/ajar mengajar" (wawancara tanggal 24 Januari 
2018). 

Hal ini juga disampaikan oleh guru yang menyatakan 
pemanfaatan dana BOS pada standar sarana prasarana 
dimanfaatkan untuk " pembelian sarana dan prasarana 
pembelajaran , termasuk pembelajaran olahraga, pembelian 
keperluan pembelajaran pada laboratorium dan penambahan 
buku pada perpustakaan sekolah" (wawancara tanggal 25 Januari 
2018). 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 

Hasil pencermatan dokumen RKAS terhadap pemanfaatan dana 

BOS pada standar sarana prasarana ditemukan "anggaran 
kegiatan pengadaan komputer, printer, LCD, AC, a/at pelajaran, 
instalasi telp, meja kursi siswa, meja kursi guru, lemari piala, 
meubeler (ruang perpustakaan, ruang UKS, ruang /computer, 
ruang musik), pemeliharaan sekolah seperti ruang kelas, ruang 
perpustakaan, ruang guru, ruang au/a, instalasi air, instalasi 
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listrik, termasuk bola /ampu, we gurulkaryawan, taman & 
lapangan, dan komputer set". 

c) Hasil Observasi di Lapangan 

Hasil observasi lapangan yang dilakukan peneliti terhadap 

pemanfaatan dana BOS pada standar sarana prasarana ditemukan 
"ruang kelas, guru dan ruang perpustakaan yang sudah rapi 
dicat , adanya komputer, printer, LCD, AC, adanya a/at 
pelajaran, komputer set, meja kursi guru, lemari pia/a, meubeler 
(ruang perpustakaan, ruang UKS, ruang komputer, ruang 
musik), pembuatan taman, pemeliharaan /apangan o/ahraga dan 
instalasi /istrik dan instalasi pipa air yang berfungsi dengan baik 
setelah diperbaiki " ( observasi lapangan tanggal 13 Pebruari). 

Dari basil wawancara terhadap infonnan, hasil pencennatan terhadap RKAS 

dan laporan penggunaan dana BOS dalam BKU serta hasil observasi 

lapangan, pemanfaatan dana BOS pada standar sarana prasarana 

dimanfaatkan untuk pemenuhan pembiayaan sarana dan prasarana 

pembelajaran , termasuk pembelajaran olahraga, pembelian keperluan 

pembelajaran pada laboratorium dan penambahan buku pada perpustakaan 

sekolah, pemeliharaan ruang kelas, guru dan ruang perpustakaan, dan 

pemeliharaan sarana prasarana perpustakaan, ruang UKS, ruang komputer, 

ruang musik dan pembuatan taman, pemeliharaan lapangan. 

6) Hasil penelitian pada aspek pemanfaatan dana BOS pada Standar 

Pengelolaan. 

Kriteria minimal dalam pengelolaan diharapkan menerapkan 

manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, 

kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas, oleh sebab itu 
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dana BOS dapat dimanfaatkan untuk pembelanjaan pada kegiatan 

pengelolaan yang diperlukan. 

a) Hasil Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah sehubungan 
pemanfaatan dana BOS pada standar pengelolaan didapat 
data "pemenuhan ATK, penyusunan anggran, penyusunan laporan 
dana BOS, Pembiayaan konsumsi rapat sosialisasi RKAS , 
Pengadaan buku teks siswa, pengadaan tinta seperti tinta riso, 
printer, ataufoto kopi" (wawancara tanggal 24 Januari 2018). 

Senada dengan kepala sekolah, bendahara mengatakan dana BOS 
dimanfaatkan untuk "penyusunan anggran, penyusunan laporan 
dana BOS, pembelian buku siswa untuk kegiatan be/ajar 
mengajar" (wawancara tanggal 24 Januari 2018). 

Hal ini juga diperkuat oleh guru yang menyatakan bahwa dana 
BOS dimanfaatkan untuk ''pembiayaan konsumsi rapat 
penyusunan anggran, sosialisasi RKAS dan penyusunan laporan 
dana BOS". (wawancara tanggal 25 Januari 2018). 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 

Hasil pencermatan dokumen RKAS terhadap pemanfaatan dana 

BOS pada pengelolaan ditemukan "anggaran kegiatan untuk 

penyusunan program RKAS dan penyusunan laporan BOS". 

Dari basil wawancara terhadap informan, pencennatan terhadap RKAS dan 

laporan penggunaan dana BOS dalam BKU, pemanfaatan dana BOS pada 

standar pengelolaan dimanfaatkan untuk pemenuhan pembiayaan kegiatan 

penyusunan program RKAS dan penyusunan laporan dana BOS. 

7) Hasil penelitian pada aspek pemanfaatan dana BOS pada Standar 

Pembiayaan 

Pemanfaatan dana BOS pada pembelanjaan kegiatan 

pembiayaan meliputi tunjangan yang melekat pada gaji PTK, biaya 
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operasi pendidikan tak: langsung yang mendukung berlangsungnya 

pembelajaran di sekolah, misalnya belanja daya , air dan lain-lain. 

a) Hasil Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah sehubungan 

pemanfaatan dana BOS pada standar pengelolaan didapat data 
dimanfaatkan untuk "pembiayaan jasa berupa belanja listrik, 
telepon, air, dan surat kabar" (wawancara tanggal 24 Januari 
2018). 

Hal ini juga diperkuat oleh bendahara yang mengatakan dana 
BOS dimanfaatkan untuk "pembiayaan listrik, air, 
internet/telepon, dan surat kabar untuk menunjang kegiatan 
pembelajaran siswa dan guru" (wawancara tanggal 24 Januari 
2018). 

Senada dengan kepala sekolah dan bendahara, guru mengatakan 
bahwa dana BOS dimanfaatkan untuk " keperluan rutin daya dan 
jasa sekolah, yaitu pembayaran rekening listrik,air, telepon dan 
internet, serta koran " (wawancara tanggal 25 Januari 2018). 

b) Hasil Pencennatan Dokumen 

Hasil pencennatan dokumen RKAS khususnya pemanfaatan dana 

BOS pada standar pembiayaan ditemukan pihak sekolah 

menganggarkan untuk "kegiatan konsumsi guru/pegawai, 

rekening listrik, air, telpon dan surat kabar, ATK sekolah, honor 

guru, honor tenaga kependidikan ". 

Dari hasil wawancara terhadap infonnan, pencennatan terhadap RKAS dan 

laporan penggunaan dana BOS dalam BKU, pemanfaatan dana BOS pada 

standar pembiayaan dimanfaatkan untuk pemenuhan pembiayaan kegiatan 

pendidikan tak langsung yang mendukung berlangsungnya pembelajaran di 
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sekolah yang meliputi pembiayaan listrik, air, telpon, surat kabar dan 

konsumsi harian pegawai. 

8) Hasil penelitian pada aspek pemanfaatan dana BOS pada Standar 

Penilaian 

Dalam rangka akuntabilitas guru dituntut untuk mampu 

merencanakan dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, oleh sebab 

itu, pihak sekolah harus dapat mengarahkan anggaran dana BOS 

untuk kegiatan pelaksanaan penilaian, melalui kegiatan ulangan. 

a) Hasil Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah sehubungan 
pemanfaatan dana BOS pada standar penilaian didapat data 
dimanfaatkan untuk "pemenuhan ATK untuk kegiatan ujian atau 
ulangan di sekolah baik itu u/angan akhir semester, ulangan 
kenaikan Ice/as, ujian akhir seko/ah, maupun ujian nasional. 
Selain itu, digunakan untuk pemenuhan ATK kegiatan seko/ah 
yang /ainnya yang berkaitan dengan penilaian" (wawancara 
tanggal 24 Januari 2018). 

Hal ini juga diperkuat oleh bendahara yang menyatakan 
dimanfaatkan untuk ''pembelian da/am bentuk ATK untuk 
kegiatan ujian dan ulangan siswa" (wawancara tanggal 24 
Januari 2018). 

Senada dengan kepala sekolah clan bendahara, guru mengatakan 
bahwa dana BOS dimanfaatkan untuk " keperluan ATK untuk 
kegiatan ulangan akhir semester, ulangan kenaikan Ice/as, ujian 
akhir selwlah, termasuk untu!c kegiatan ujian nasional ". 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 

Hasil pencermatan dokumen R.KAS ditemukan "pihak pengelola 

tidak menganggarkan dana BOS, untuk kegiatan pada standar 

penilaian, tetapi pada BKU ditemukan laporan pemanfaatan 

dana BOS untuk pembe/ian ATK pelaksanaan kegiatan ulangan 
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tengah semester, u/angan semester, ujian akhir sekolah, ujian 

nasiona/, dan kegiatan seko/ah ". 

Dari basil wawancara terhadap inform.an, pencermatan terhadap RKAS dan 

laporan penggunaan dana BOS dalam BKU, pemanfaatan dana BOS pada 

standar penilaian dimanfaatkan untuk pemenuhan pembiayaan yang 

mendukung terlaksananya kegiatan ulangan harian, ulangan semester, ujian 

sekolah dan ujian nasional. 

c. Basil penelitian pada komponen proses pelaksanaan penggunaan 

program dana BOS 

1) Hasil penelitian pada aspek penggunaan semua dana BOS 

Rencana anggaran yang disusun dengan perencanaan yang 

baik maka dalam pelaksanaan penggunaanya dapat dilaksanakan 

seluruhnya, tetapi kalau rencana anggaran dibuat tanpa perencanaan 

yang baik maka kemungk:inannya lebih banyak mengalami kendala 

dalam penggunaan anggaran tersebut. 

a) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah sehubungan 
penggunaan dana BOS didapat data "semua program yang telah 
dianggarkan da/am RKAS dapat di/aksanakan, sesuai dengan 
rentang waktu yang ditetapkan dalam RKAS. Hal ini dapal di/ihat 
pada RKAS dan bukli penggunaan dana tersebut pada buku kas 
umum" (wawancara tanggal 24 Januari 2018). 

Senada dengan kepala sekolah, komite sekolah mengatakan 
"program yang sudah dianggarkan dapat di/aksanakan 
semuanya, karena program yang direncanakan tersebut memang 
kegiatan yang sangat diperlukan o/eh selw/ah" (wawancara 
tanggal 24 Januari 2018). 
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Hasil nilai ujian nasional sebuah sekolah merupakan salah satu 

tolak ukur keberhasilan dalam peningkatan mutu sebuah sekolah. 

Sekolah yang selalu meraih nilai terbaik dalam meraih nilai ujian 

nasional akan menjadi sekolah favorit bagi siswa maupun orangtua 

siswa, karenanya sangat penting bagi sekolah untuk selalu 

meningkatkan nilai hasil ujian nasional. 

a) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah tentang nilai UN 
didapat data "dari tahun ke tahun nilai hasil UN di selrolah ini selalu 
meningkat sehingga lulusan dari selrolah ini rata-rata dapat 
diterima di sekolah unggulan di Kabupaten Paser maupun di 
Kalimantan Timur" (wawancara tanggal 24 Januari 2018). 

Senada dengan kepala sekolah, bendahara mengatakan "hasil UN 
cukup bailt' (wawancara tanggal 24 Januari 2018). 

Hal ini juga diperkuat oleh guru yang mengatakan "hasil ujian 
nasional meningkat" (wawancara tanggal 24 Januari 2018). 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 

Hasil pencermatan dokumen daftar niJai UN SMP Negeri 2 Tanah 

Grogot dalam 2 tahun terakhir, didapat data sebagai berikut : 

NILAI 
MAPEL TERTINGGI TERENDAH RAT A-RAT A 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 
B.IND 94,00 92,00 46,00 32,00 74,39 70,23 
B.ING 94,00 92,00 36,00 28,00 58, 11 50,23 

MAT 92,50 97.50 40,00 22,50 55,17 40,51 

IPA 92,50 90,00 37,50 22,50 53,9'7 43,35 

Tabel 4.1. Hasil UN 2 tahun terakhir 

Dari hasil wawancara terhadap informan dan pencermatan terhadap daftar 

nilai hasil ujian siswa hanya ada 1 (satu) mata pelajaran yang mengalami 

kenaikan pada nilai tertinggi, yaitu pada mata pelajaran matematika, 
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sedangkan nilai terendah mengalami penurunan pada semua mata pelajaran 

ujian nasional. 

2) Hasil penelitian pada aspek prestasi Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan 

Pendidik yang memiliki prestasi dapat menjadi motivasi 

tersendiri bagi siswanya, oleh sebab itu pendidik perlu meningkatkan 

kompetensinya agar dapat meraih prestasi. Prestasi pendidik bisa 

berupa hasil lomba/pertandingan ma1:1pun sebagai instruktur dalam 

kegiatan MGMP/pelatihan. 

a) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah sehubungan 
prestasi PTK, didapat data "lbu Dra. F.F.S menjadi duta Kaltim 
dalam pemilihan Guru Berprestasi tingkat nasional dan meraih 
predikat guru berdedikasi" (wawancara tanggal 24 Januari 2018). 

Senada yang dengan kepala sekolah, bendahara juga mengatakan 
"ibu Dra. F.F.S. sebagi juara satu tingkat provinsi untuk kategori 
guru berprestasi tahun 2017" (wawancara tanggal 24 Januari 
2018). 

Hal ini juga diperkuat oleh guru mengatakan "!bu Dra.F. F. S. 
yang memenangkan juara 1 lomba guru berprestasi tingkat 
provinsi Kaltim" (wawancara tanggal 25 Januari 2018). 

Hal serupajuga diutarakan siswa yang mengatakan "Bu F.S. yang 
memperoleh Juara 1 Guru berprestasi Tingkat Provinsi Kaltim" 
(wawancara tanggal 25 Januari 2018). 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 

Hasil pencermatan dokumen sertifikat/piagarn prestasi PTK 

ditemukan sertifikat/piagarn prestasi pendidik atas nama 

"Dra.F.F.S. sebagai Pemenang I da/am pemilihan guru 

43857.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



76 

berprestasi Tingkat Kabupaten Paser dan Propinsi Kalimantan 

Timur, serta menjadi duta Kaltim dalam pemilihan Guru 

Berprestasi Tingkat Nasional dan berhasil sebagai Fina/is ". 

Dari hasil wawancara terhadap infonnan dan pencermatan terhadap sertifikat 

prestasi yang dimiliki, ada 1 (guru) yang berhasil meraih prestasi dan menjadi 

duta Provinsi Kalimantan Timur pada ajang lomba guru berprestasi di tingkat 

nasional. 

3) Hasil penelitian pada aspek prestasi Siswa 

Berbagai prestasi yang diraih oleh s1swa sebuah sekolah 

merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dalam peningkatan 

mutu sebuah sekolah. Sekolah yang siswanya selalu meraih prestasi 

dalam berbagai kegiatan perlombaan maupun pertandingan akan 

menjadi sekolah favorit bagi siswa maupun orangtua siswa, 

karenanya sangat penting bagi sekolah untuk selalu meningkatkan 

prestasi siswanya. 

a) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah sehubungan 
prestasi siswa didapat data ''juara 2 tari tradisional, juara 3 
musik tradisional, juara 3 sepak bola, juara 2 drum band, juara 1 
karnaval, juara 1 renang, semua diraih untuk tingkat Kabupaten 
Paser" (wawancara tanggal 24 Januari 2018). 

Senada dengan kepala sekolah, bendahara mengatakan "juara 2 
FLS2N Cabang Tari, Juara I 02SN cabang Renang Putra 
Tingkat Provinsi, Juara 2 02SN Cabang Renang Tingkat 
Provinsi Putri, Juara I Senam Maumere tingkat kabupaten, Juara 
3 Musik Tradisional" (wawancara tanggal 24 Januari 2018). 

Hal ini juga diperkuat oleh guru yang mengatakan "Juara 2 
FLS2N Cabang Tari, Juara 1 02SN cabang Renang Putra 
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Tingkat Provinsi, Juara 2 02SN Cabang Renang Tingkat 
Provinsi Putri, Juara 1 Senam Maumere tingkat kabupaten, Juara 
3 Musik Tradisional" (wawancara tanggal 25 Januari 2018). 

Hal serupa juga diutarakan siswa yang mengatakan ''juara 2 
FLS2N Cabang Tari, Juara 1 02SN cabang Renang Putra 
Tingkat Provinsi, Juara 2 02SN Cabang Renang Tingkat 
Provinsi Putri, Juara 1 Senam Maumere tingkat kabupaten, Juara 
3 Musjk Tradisional" (wawancara tanggal 25 Januari 2018). 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 

Hasil pencennatan dokumen sertifikat/piagam prestasi siswa 
ditemukan sertifikat/piagam prestasi siswa "Juara II Lomba OSN 
mata pelajaran JPS, Juara I Renang Putra dan Putri dalam 
Kegiatan 02SN Kab Paser, Juara II At/etik, Juara I Pencak Si/at, 
Juara II dan III Karate Putri pada kegiatan Lomba 02SN Tingkat 
Kabupaten Paser, Juara I Karate Kumite Perongan + 50 Kadel 
Putri, II Kata Perorangan Kadel Putri dan + 50 Kg Kadet Putri, 
Juara Ill Kata Perorangan Kadet Putra dan Putri, Juara Juara 
III Karate Kata Beregu Junior Putri pada Kejuaraan Karate 
Kejurprov Tingkat Provinsi Kalimantan Timur, Juara 1 Gaya 
Kupu-kupu 100 M Putri, Juara 3 Gaya Bebas 50 dan 200 M 
Putri, Juara II Gaya Bebas 400 M Putri, Juara II dan III Gaya 
Punggung JOO dan 50 M Putri pada Lomba Renang Kejurprov 
Tingkat Provinsi Kalimantan Timur, Juara II Katagori Kreatifitas 
Seni, Juara III Penyanyi Solo, Juara III Kreatifitas Musik 
Tradisional pada Kegiatan FLS2N Tingkat Kabupaten Paser, 
Juara III Debat Bahasa Indonesia pada Kegiatan di MAN Insan 
Cendekia Kab. Paser, Juara III Ligp Pe/ajar Usia 14 Tahun Pia/a 
Menpora Region Kab. Paser, Juara II Penyaji Terbaik Kegiatan 
Parade Drum Band Tingkat SMP pada HUT Kab.Paser dan 
masih banyak lagi prestasi yang sudah diraih oleh siswa ". 

c) Hasil Observasi Lapangan 

Hasil Observasi lapangan terhadap piala/medali, yang dilakukan 
peneliti atas prestasi siswa ditemukan piala/medali" Juara 11 
Lomba OSN mata pe/ajaran JPS, Juara I Renang Putra, I Juara 
Renang Putri, Juara II At/etik Putra, , Juara I Pencak Si/at, Juara 
II Karate Putri, dan Juara III Karate Putri pada kegiatan Lomba 
02SN Tingkat Kabupaten Paser, Juara I Karate Kumite 
Perongan Putri, Juara III Karate Kata Beregu Junior Putri,Juara 
III Karate Kumite Perongan Putra, Juara I dan III Kejurprov 
Renang 50 M dan 100 M Putri gaya Kupu-Kupu. Tingkat Provinsi 
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Kalimantan Timur" ( observasi lapangan, tanggal 11 Januari dan 
20 Pebruari 2018). 

Dari hasil wawancara terhadap infonnan, pencermatan terhadap sertifikat dan 

observasi lapangan, prestasi yang telah diraih siswa sangat banyak, baik pada 

bidang akademik maupun non akademik. Prestasi tersebut diraih pada tingkat 

kabupaten maupun propms1 dan ada yang mewakili Provinsi 

KalimantanTimur di tingkat nasional. 

4) Hasil penelitian pada aspek prestasi Sekolah 

Sekolah yang memiliki prestasi, akan sangat diminati oleh 

siswa dan orangtua siswa, sehingga sekolah tersebut akan menjadi 

sekolah favorit di antara sek:olah lainnya. Sehingga sangat penting 

peningkatan mutu sekolah melalui prestasi sekolah selain prestasi 

PTK dan siswa. 

a) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah sehubungan 
prestasi sekolah didapat data ''juara 2 sekolah sehat se
Kabupaten Paser" (wawancara tanggal 24 Januari 2018). 
Senada dengan kepala sekolah, bendahara mengatakan "Juara 2 
Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten Paser" (wawancara 
tanggal 24 Januari 2018). 

Hal ini diperkuat juga oleh guru yang mengatakan "Juara 2 
Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten Paser" (wawancara 
tanggal 25 Januari 2018). 

Sehubungan dengan hal ini siswa mengatakan "juara 2 Zomba 
sekolah sehat" (wawancara tanggal 25 Januari 2018). 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 
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Hasil pencermatan dokumen sertifikat/piagam terhadap prestasi 

sekolah ditemukan sertifikat/piagam "Juara 2 Lomba Sekolah 

Sehat Tingkat Kabupaten Paser ". 

Dari hasil wawancara terhadap informan, pencermatan terhadap sertifikat dan 

observasi lapangan, prestasi yang diraih oleh sekolah adalah juara 2 lomba 

usaha sekolah sehat tingkat kabupaten. 

5) Hasil penelitian pada aspek Peningkatan Mutu SDM 

Peningkatan mutu SDM sebuah sekolah merupakan kewajiban 

yang harus dilakukan oleh kepala sekolah. Tanpa kegiatan 

peningkatan mutu SDM maka sekolah tersebut sangat sulid untuk 

maj~ apalagi memilik:i prestasi dan menjadi sekolah unggulan. Oleh 

sebab itu kepala harus melaksanakan kegiatan peningkatan mutu 

SDM yang diperlukan agar bisa menjadi sekolah yang maju dan 

diminati oleh masyarakat. 

a) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah sehubungan 
kegiatan sekolah untuk peningkatan mutu SDM didapat data 
"mengefektifkan KBM dan mengadakan bimbingan be/ajar, serta 
menggiatlcan kegiatan ekstrakurikuler. Untuk guru dan TU lcami 
mengikutsertalcan dalam kegiatan dik/at baik itu MGMP, MKKS 
at au dildat yang relevan dengan tugas masing-masing" 
(wawancara tanggal 24 Januari 2018). 

Senada dengan kepala sekolah, komite sekolah mengatakan 
"program peningkatan mutu SDM melalui "kegiatan be/ajar di 
kelas atau di luar kelas dan dipenuhi kebutuhan siswa seperti 
buku. Selain itu, siswa diikutlcan dalam lomba-lomba sehingga 
mendapat pengalaman. Ka/au untuk guru, TU, dan kepala 
sekolah supaya meningkat SDMnya perlu mengikuti penataran
penataran at au pe/atihan" (wawancara tanggal 24 Januari 2018). 
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Sehubungan dengan hal ini bendahara mengatakan program 
peningkatan mutu SDM melalui "kegiatan mengikutkan guru 
da/am pelatihan dan MGMP dan untuk siswa diadakan kegiatan 
ekstrakurikuler dan diikutkan dalam berbagai perlombaan" 
(wawancara tanggal 24 Januari 2018). 

Hal ini juga diperkuat oleh guru yang mengatakan "guru 
seharusnya diikutkan dalam kegitan MGMP dan pelatihan dan 
untuk siswa harus diikutkan dalam kegiatan ekstrakurikuler , 
/omba-lomba, pertandingan dan latihan kepemimpinan dasar" 
(wawancara tanggal 25 Januari 2018). 

Sehubungan dengan hal ini siswa mengatakan "mengikuti 
berbagai macam lomba - /omba agar mendapat pengalaman bagi 
siswa" (wawancara tanggal 25 Januari 2018). 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 

Hasil pencermatan dokumen RKAS dan buku kas umum 

terhadap kegiatan untuk peningkatan mutu SDM, ditemukan 

anggaran "kegiatan pengadaan sarana o/ahraga, MGMP 

berbagai mata pelajaran, MK.KS, langganan internet, surat 

kabar, pe/aksanaan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, dan 

bimbingan be/ajar". 

Dari hasil wawancara terhadap informan, pencermatan terhadap dokumen 

RKAS dan buku kas umum, sehubungan kegiatan yang dilaksanakan sekolah 

untuk peningkatan mutu SDM antara lain mengefektifkan KBM dan 

mengadakan bimbingan belajar, serta menggiatkan kegiatan ekstrakurikuler, 

mengikutkan guru dalam MGMP berbagai mata pelajaran, mengikuti 

kegiatan MK.KS oleh kepala sekolah dan melaksanakan berbagai kegiatan 

ekstrakurikuler dan bimbingan untuk prestasi siswa. 

6) Hasil penelitian pada aspek Peneningkatan Mutu Non SDM 
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Selain peningkatan mutu SDM, sekolah juga harus 

melaksanakan kegiatan peningkatan mutu non SDM. Kegiatan ini 

dapat memberi motivasi tersendiri kepada warga sekolah, sehingga 

dapat menciptakan iklim kinerja yang positif. Kegiatan peningkatan 

mutu non SDM diantaranya lingkungan sekolah yang asri, sejuk dan 

tertata rapi dan hubungan yang harmonis diantara warga sekolah. 

a) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah sehubungan 
kegiatan sekolah untuk peningkatan mutu non SDM didapat data 
"pemenuhan sarana sekolah baik itu untuk siswa maupun guru. 
Selian itu, peningkatan pelaksanaan 9 K di sekolah" (wawancara 
tanggal 24 Januari 2018). 

Senada dengan kepala sekolah, komite sekolah mengatakan 
"kegiatan sekolah yang non akademik saya lihat sekolah ini giat 
melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dan aktif dalam 
mengikuti lomba-lomba Dengan kegiatan ekstrakurikuler anak
anak jadi terampil dalam bakatnya. Selain itu, mereka dapat 
memanfaatkan waktu untuk kegiatan yang bermanfaat di 
sekolah" (wawancara tanggal 24 Januari 2018). 

Sehubungan dengan hal ini, bendahara mengatakan "Sekolah 
perlu menyiapkan a/at-a/at penunjang kegiatan pembelajaran 
agar kua/itas mutu pendidikan bertambah" (wawancara tanggal 
24 Januari 2018). 

Hal ini juga diperkuat oleh guru yang mengakatan kegiatan 
sekolah untuk peningkatan mutu non SDM "sekolah perlu 
menyiapakan alat-alat penunjang kegiatan pembelajaran agar 
kualitas mutu pendidikan bertambah" (wawancara tanggal 25 
Januari 2018). 

Sehubungan dengan hal ini siswa mengatakan kegiatan sekolah 
untuk peningkatan mutu non SDM "mempersiapkan berbagai 
sarana prasarana pendukung pembelajaran untuk siswa" 
(wawancara tanggal 25 Januari 2018). 

b) Hasil Pencennatan Dokumen 
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Hasil pencennatan dokumen RKAS dan buku kas umum 

terhadap kegiatan untuk peningkatan mutu non SDM, ditemukan 

anggaran "kegiatan pengadaan seperti sarana prasarana 

perpustakaan, kursi guru, perlengkapan FLS2N cabang tari, 

laptop dan printer, peme/iharaan taman, peme/iharaan gedung 

kesenian, perbaikan meja kursi siswa dan guru dan peme/iharaan 

instalasi listrik dan air ". 

c) Hasil Observasi Lapangan 

Hasil Observasi lapangan terhadap kegiatan sekolah untuk 

peningkatan mutu non SDM yang dilakukan peneliti ditemukan 

"adanya taman yang terpelihara dengan baik, adayna sarana 

prasarana perpustakaan, kursi guru, perlengkapan FLS2N 

cabang tari yang baru, adanya laptop dan printer yang baru 

diservis, gedung kesenian yang terawat dengan baik, adanya 

meja kursi siswa dan guru yang masih baru diperbaiki dan 

instalasi listrik yang masih lengkap" ( obsevasi lapangan tanggal 

13 dan 20 Pebruari 2018 ) 

Dari hasil wawancara terhadap infonnan, pencermatan terhadap dokumen 

RKAS dan buku kas um.um dan Observasi Lapangan sehubungan kegiatan 

yang dilaksanakan sekolah untuk peningkatan mutu non SDM yaitu 

pemenuhan sarana dan prasarana sekolah, baik untuk siswa maupun guru 

serta pemeliharaan lingkungan sekolah sehingga menjadi lebih baik. 
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2. SMP Negeri 4 Tanah Grogot 

Dari hasil wawancara kepada infonnan (kepala sekolah, anggota 

komite sekolah, bendahara, guru dan siswa pengurus OSIS) , pencennatan 

terhadap dokumen dan observasi lapangan tentang program penggunaan 

dana BOS diperoleh data sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian pada komponen konteks prioritas penggunaan 

dana BOS berdasarkan analisis kebutuhan 

1) Hasil penelitian pada aspek perencanaan analisis kebutuhan 

Aspek perencanaan program yang disusun disarankan 

didahului dengan analisis situasi untuk memenuhi kebutuhan 

program yang melibatkan stakeholder agar rencana program yang 

disusun dapat dilaksanakan dan bennanfaat bagi sekolah. 

Hasil Wawancara 

Adapun basil wawancara dengan kepala sekolah sehubungan dengan 
perencanaan analisis kebutuhan mengatakan ''perencanaan program 
di sekolah ini dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan karena 
harus sesuai dengan kebutuhan program yang diprioritaskan 
Analisis kebutuhan yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan 
perencanaan yang baik dan dapat dilaksanakan " (wawancara 
tanggal 30 Januari 2018) 

Komite sekolah juga mengatak.an bahwa "Perencanaan program 
sekolah sudah disusun oleh tim penyusun program dan anggaran 
melalui analisis kebutuhan, dengan harapan ha/ tersebut dapat 
memaksimalkan anggaran yang digunakan dapat tepat sasaran" 
(wawancara tanggal 30 Januari 2018). 

Senada dengan kepala sekolah, bendahara mengatakan 
''perencanaan program di seko/ah ini dilakukan me/a/ui analisis 
kebutuhan untuk mempermudah mencapai tujuan yang ditetapkan " 
(wawancara tanggal 31Januari2018). 
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Sehubungan dengan hal tersebut, guru menyatakan "dilaksanakan 
analisis kebutuhan agar apa yang diprogram merupakan suatu 
kebutuhan sekolah untuk waktu selama 1 (satu) tahun dan tepat 
dalam penggunaan anggaran ". (wawancara tanggal 31 Januari 
2018). 

Dari basil wawancara terhadap informan, didapat data bahwa perencanaan 

program sekolah sudah disusun berdasarkan analisis kebutuhan hal tersebut 

diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang baik dan dapat 

dilaksanakan untuk memaksimalkan anggaran yang digunakan serta dapat 

tepat sasaran. 

2) Hasil penelitian pada aspek keterlibatan steakholder 

Sekolah yang maju dan berhasil meraih prestasi dalam 

berbagai bidang biasanya selalu melibatkan semua unsur stakeholder 

yang ada dalam berbagai kegiatan penyusunan perencanaan program 

hingga penyusunan perencanaan anggaran. 

a) Hasil Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah 
sehubungan keterlibatan steakhoulder diperoleh data 
"penyusunan program di sekolah ini selalu melibatkan 
stakeholder, misalnya ketika penyusunan anggaran, rapat 
bersama orangtua siswa, termasuk ketika akan mengadakan 
kegiatan yang berhubungan dengan pendanaan melalui orangtua 
seperti persiapan kegiatan perpisahan siswa kelas 9" 
(wawancara tanggal 30 Januari 2018). 

Sehubungan dengan hal ini komite sekolah mengatakan 
"penyusunan program di sekolah ini me/ibatkan stakeholder, 
yaitu melalui rapat komite bersama orangtua siswa dan pihak 
sekolah" (wawancara tanggal 30 Januari 2018). 

Hal ini juga diperkuat oleh tanggapan bendahara "keterlibatan 
steakhoulder terutama dalam kegiatan rapat dengan orangtua 
siswa dan pengesahan anggaran sekolah" (wawancara tanggal 31 
Januari 2018). 
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Senada dengan pendapat kepala sekolah dan bendahara, guru 
mengatakan "keterlibatan steakhouder khususnya dalam 
pembahasan anggaran, pengesahan anggaran dan kegiatan 
sekolah yang berhubungan dengan keperluan biaya yang 
diperlukan dalam suatu kegiatan " 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 

Hasil pencermatan dokumen kelengkapan RKAS sehubungan 

keterlibatan steakhoulder, diperoleh data: 

• Terdapat SK Tim Manajemen BOS yang dibuat oleh pihak 

sekolah. 

• Terdapat data mengenai rapat sekolah pada tanggal 20 Januari 

2017 dengan agenda penyusunan anggaran sekolah tahun 2017 

•Terdapat bukti notulen rapat pada tanggal 20 Januari 2017 

ten tang penyusunan anggaran sekolah tahun 2017. 

• Terdapat bukti da:ftar hadir komite, pendidik, tenaga 

kepenclidikan dan perwakilan siswa dalam rapat tanggal 20 

Januari 2017. 

• Terdapat hasil rapat berupa Draft Rencana Anggaran Kerja 

Sekolah (RKAS) untuk tahun 2017. 

Dari hasil wawancara terhadap informan dan pencermatan dokumen rapat, 

dokumen penyusunan program sekolah dan dokumen RKAS didapat data 

bahwa stakehoulder sudah dilibatkan dalam penyusunan perencanaan 

program , anggaran dan berbagai kegiatan sekolah lainnya. 

I) Hasil penelitian pada aspek Prioritas Program 
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Dari banyaknya program yang disusun oleh sekolah, biasanya 

ada program menjadi prioritas. Prioritas program tersebut merupakan 

program unggulan sekolah tersebut dan dibuat dengan tujuan untuk 

mencapai keberhasilan/prestasi tertentu. 

a) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah sehubungan 
prioritas program, kepala sekolah mengatakan ''program prioritas 
sekolah ini yaitu program usaha kesehatan sekolah dan program 
adiwiyata mandiri" (wawancara tanggal 30 Januari 2018). 
Sehubungan dengan hal tersebut komite sekolah juga mengatakan 
''program prioritas sekolah ini yaitu kegiatan UKS dan 
adiwiyata" (wawancara tanggal 30 Januari 2018). 

Hal ini juga diperkuat oleh bendahara yang mengatakan prioritas 
program sekolah ini yaitu ''program usaha kesehatan sekolah 
dan program adiwiyata" (wawancara tangga1 31 Januari 2018). 

Senada dengan bendahara, guru menyatakan bahwa ''prioritas 
program sekolah ini adalah ''program usaha kesehatan sekolah 
dan program sekolah adiwiyata" (wawancara tanggal 31 Januari 
2018). 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 

Hasil pencermatan terhadap dokumen RKAS sehubungan 
prioritas program diperoleh data "Program wajib yang 
dianggarkan adalah 8 standar nasional pendidikan, mulai dari 
standar kompetensi lulusan, lsi, Proses, Pengembangan PTK. 
Pengembangan Sarana Prasarana, Pengelolaan, Pembiayaan 
dan Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian. Tetapi 
memang benar terdapat anggaran untuk keper/uan penanaman 
dan pembelian tanaman oleh pihak sekolah ". 

Dari hasil wawancara terhadap informan dan pencermatan dokumen program 

sekolah, RKAS dan laporan penggunaan dana BOS dalam BKU, program 

yang menjadi prioritas SMP Negeri 4 Tanah Grogot adalah sekolah sehat dan 

program adiwiyata atau program sekolah berwawasan lingkungan. 
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b. Hasil penelitian pada komponen input pemanfaatan dana BOS 

untuk pemenuhan SNP sesuai dengan kriteria yang berlaku 

l) Hasil penelitian pada aspek pemanfaatan dana BOS pada Standar 

Kompetensi Lulusan 

Tingkat kelulusan dan rata-rata nilai kelulusan menjadi salah 

satu indikator kuat tentang mutu pendidikan, oleh sebab itu 

diharapkan pihak sekolah mampu memanfaatkan penggunaan dana 

BOS untuk pembelanjaan kegiatan kearah kompetensi lulusan. 

a) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara dengan kepala sekolah sehubungan pemanfaatan 
dana BOS pada standar kompetensi lulusan didapat data "untuk 
kegiatan penyelenggaraan ujian" (wawancara tanggal 30 Januari 
2018). 

Sedangkan bendahara mengatakan pemanfaatan dana BOS pada 
standar kompetensi lulusan dimanfaatkan "untuk pembinaan 
o/impiade" (wawancara tanggal 31 Januari 2018). 

Senada dengan kepala sekolah, guru mengatakan dana BOS 
dimanfaatkan untuk "pembiayaan tenaga pembina untuk kegiatan 
ekstrakurikuler dan pengadaan sarana untuk kegiatan 
esktrakurikuler dan lain-lain". (wawancara tanggal 31 Januari 
2018). 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 

Hasil pencermatan dokumen RKAS terhadap pemanfaatan dana 

BOS pada standar kompetensi lulusan ditemukan "anggaran 

kegiatan pelaksanaan ujian nasional, bimbingan be/ajar, 

kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan OSN dan FLS2N". 

Dari hasil wawancara terhadap empat orang informan dan hasil pencermatan 

terhadap RKAS dan laporan penggunaan dana BOS dalam bentuk BKU 

43857.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



88 

pemanfaatan dana BOS pada standar kompetensi lulusan dimanfaatkan untuk 

pemenuhan pembiayaan pembinaan kompetensi siswa baik kompetensi 

akademik maupun non akademik. 

2) Hasil penelitian pada aspek pemanfaatan dana BOS pada Standar Isi 

· Agar pendidik dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik 

sesuai kurikulum yang berlaku, maka diperlukan adanya dukungan 

anggaran untuk pembelanjaan pada kegiatan relevansi dan 

kesesuaian kurikulum dan kebutuhan pengembangan peserta didik. 

a) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara dengan kepala sekolah sehubungan pemanfaatan 
dana BOS pada standar isi didapat data "Penyusunan 
perencanaan program pembelajaran" (wawancara tanggal 30 
Januari 2018). 

Sedangkan bendahara mengatakan digunakan untuk ''penggajian 
dan standar belanja" ( wawancara tanggal 31 Januari 2018). 

Senada dengan kepala sekolah, guru mengatakan bahwa dana 
BOS dimanfaatkan untuk "keperluan kegiatan perangkat 
pembelajaran dan ke/engkapan kurikulum". (wawancara tanggal 
31 Januari 2018). 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 

Hasil pencermatan dokumen RK.AS khususnya pemanfaatan dana 

BOS untuk standar isi "tidak ditemukan anggaran untuk kegiatan 

pada program standar isi ". 

Dari hasil wawancara terhadap informan dan laporan penggunaan dana BOS 

dalam BKU pemanfaatan dana BOS pada standar isi dimanfaatkan untuk 

pemenuhan pembiayaan kegiatan guru untuk pengembangan perangkat 

kurikulum dan kegiatan pengembangan peserta didik. 
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3) Hasil penelitian pada aspek pemanfaatan dana BOS pada Standar 

Proses 

Proses pembelajaran yang ideal adalah proses yang interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, oleh sebab itu pihak sekolah dituntut agar 

dapat memanfaatkan anggaran dana BOS untuk kegiatan tersebut. 

a) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah sehubungan 
pemanfaatan dana BOS pada standar proses didapat data 
''pembelajaran di luar jam pelajaran" (wawancara tanggal 30 
Januari 2018). 

Senada dengan kepala sekolah, bendahara mengatakan 
dimanfaatkan untuk ''pengembangan program seperti kegiatan 
pembelajaran" (wawancara tanggal 31Januari2018). 

Hal ini juga diperkuat oleh guru yang menyatakan dana BOS 
dimanfaatkan untuk ''program pembelajaran di Juar jam 
pelajaran, untuk kepentingan ujian nasionaI''. (wawancara 
tanggal 31Januari2018). 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 

Hasil pencermatan dokumen RKAS terhadap pemanfaatan dana 

BOS pada standar proses ditemukan "anggaran kegiatan 

pelaksanaan PPDB, lomba OSN dan FLS2N". 

Dari basil wawancara terhadap empat orang informan dan basil pencermatan 

terhadap RKAS dan laporan penggunaan dana BOS dalam BKU pemanfaatan 

dana BOS pada standar proses dimanfaatkan untuk pemenuhan pembiayaan 

kegiatan PPDB, OSN, FL2SN, kegiatan pendukung keberhasilan UN dan 

k~giatan pembinaan kesiswaan lainnya. 
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4) Hasil penelitian pada aspek pemanfaatan dana BOS pada Standar 

PTK 

Pendidik dan tenaga kependidikan harus memiliki kompetensi 

sebagai agen pembelajaran dan memiliki kemampuan · untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah. Untuk mencapai 

kompetensi tersebut sudah tentu memerlukan anggaran dalam 

pelaksanaannya. 

a) Hasil Wawancara 

Berdasarkan basil wawancara dengan kepala sekolah sehubungan 
pemanfaatan dana BOS pada standar PTK didapat data 
"membayar honorarium guru dan tata usaha honor sekolah dan 
untuk kegiatan MGMP, MKKS" (wawancara tanggal 30 Januari 
2018). 

Senada dengan kepala sekolah, bendahara menyatakan 
dimanfaatkan untuk "kegiatan MGMP, MK.KS , makan dan 
minum harianpegawai" (wawancara tanggal 31Januari2018). 

Hal ini juga diperkuat oleh guru yang menyatakan bahwa dana 
BOS dimanfaatkan untuk "membiayai honorarium guru dan tata 
usaha honor sekolah" (wawancara tanggal 31Januari2018). 

b) Hasil Pencennatan Dokumen 

Hasil pencennatan dokumen RKAS khususnya pemanfaatan dana 

BOS untuk standar PTK ditemukan pihak sekolah 

menganggarkan untuk "Pembiayaan honorairum PTK honor dan 

konsumsi harian pegawai ". 

Dari hasil wawancara terhadap infonnan dan pencennatan terhadap laporan 

penggunaan dana BOS dalam BKU pemanfaatan dana BOS pada standar 

PTK dimanfaatkan untuk pemenuhan pembiayaan peningkatan kompetensi 
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guru dan kepala sekolah serta untuk pembiayaan guru dan tenaga pendidik 

honor sekolah. 

5) Hasil penelitian pada aspek pemanfaatan dana BOS pada Standar 

Sarana Prasarana 

Sekolah sangat banyak memerlukan anggaran untuk 

pembelanjaan pada keperluan sarana prasarana, baik untuk sarana 

prasarana pembelajaran terlebih lagi untuk sarana prasarana sekolah. 

Sekolah yang maju tentu memiliki sarana prasarana yang lengkap, 

oleh sebab itu dana BOS dapat dimanfaatkan untuk pembelanjaan 

sarana prasarana yang diperlukan. 

a) Hasil Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah sehubungan 
pemanfaatan dana BOS pada standar sarana prasarana didapat 
data "kegiatan renovasi jendela, plafon dan pintu bangunan yang 
rusak" (wawancara tanggal 30 Januari 2018). 

Sehubungan dengan hal tersebut bendahara mengatakatan 
digunakan "untuk pembelian media belajar dan pembelian 
belanja modal" (wawancara tanggal 31Januari2018). 

Senada dengan kepala sekolah dan bendahara, guru mengatakan 
bahwa dana BOS dimanfaatkan untuk " pengadaan keperluan 
belajar mengajar dan perbaikan sarana prasarana sekolah" 
(wawancara tanggal 31 Januari 2018). 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 

Hasil pencermatan dokumen RKAS terhadap pemanfaatan dana 

BOS pada standar sarana prasarana ditemukan "anggaran 

kegiatan pelaksanaan pemeliharaan (kunci pintu, AC, alat media, 
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mesinfoto copy, riso dan komputer) belanja modal (lemari kaca 

alat-alat siswa, rak tempat buku perpustakaan,lemari buku, a/at 

olah raga, kipas angin laboratorium IP A, rak koran, speaker dan 

printer)". 

c) Hasil Observasi Lapangan 

Hasil observasi lapangan yang dilakukan peneliti terhadap 

pemanfaatan dana BOS pada standar sarana prasarana ditemukan 

"adanya kunci pintu yang baru, adanya mesin Joto copy dan riso 

yang baru, rak buku perpustakaan yang baru, pemasangan kipas 

angin pada laboratorium IP A, a/at olah raga yang baru ". 

(observasi lapangan tanggal 14 Pebruari 2018). 

Dari basil wawancara terhadap informan, pencermatan terhadap RKAS dan 

laporan penggunaan dana BOS dalam BKU serta hasil observasi lapangan, 

pemanfaatan dana BOS pada standar sarana prasarana dimanfaatkan untuk 

pengadaan sarana dan prasarana belanja modal, pengadaan keperluan belajar 

mengaJar, termasuk pembelajaran olahraga, pembelian keperluan 

pembelajaran pada laboratorium dan penambahan buku pada perpustakaan 

sekolah, pemeliharaan ruang kelas, guru dan ruang perpustakaan dan 

pemeliharaan sarana prasarana perpustakaan, ruang UKS, ruang komputer, 

ruang musik dan pembuatan taman, pemeliharaan lapangan. 
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6) Hasil penelitian pada aspek pemanfaatan dana BOS pada Standar 

Pengelolaan 

Kriteria minimal dalam pengelolaan diharapkan menerapkan 

manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, 

kemitraan, partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas dan pengembangan 

profesi PTK oleh sebab itu dana BOS dapat dimanfaatkan untuk 

pembelanjaan pada kegiatan pengelolaan yang diperlukan. 

a) Hasil Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah sehubungan 
pemanfaatan dana BOS pada standar pengelolaan didapat data " 
"untuk biaya rapat dan kegiatan dinas " (wawancara tanggal 30 
Januari 2018). 

Le bib jauh bendahara mengatakan dana BOS dimanfaatkan untuk 
''pembiayaan konsumsi rapat penyusunan anggaran, sosialisasi 
RKAS dan penyusunan /aporan dana BOS'. (wawancara tanggal 
31 Januari 2018). 

Senada dengan kepala sekolah, guru mengatakan bahwa dana 
BOS dimanfaatkan untuk"biaya rapat kerja dinas di sekolah" 
(wawancara tanggal 31 Januari 2018). 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 

Hasil pencermatan dokumen RKAS khususnya pemanfaatan dana 

BOS untuk standar pengelolaan ditemukan "anggaran untuk 

kegiatan pelaksanaan MGMP dan MK.KS". 

Dari hasil wawancara terhadap informan, pencermatan terhadap RKAS dan 

laporan penggunaan dana BOS dalam BKU, pemanfaatan dana BOS pada 

standar pengelolaan dimanfaatkan untuk pemenuhan pembiayaan kegiatan 

penyusunan program RKAS dan penyusunan laporan dana BOS. 
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7) Hasil penelitian pada aspek pemanfaatan dana BOS pada Standar 

Pembiayaan 

Pemanfaatan dana BOS pada pembelanjaan kegiatan 

pembiayaan meliputi tunjangan yang melekat pada gaji PTK, biaya 

operasi pendidikan tak langsung yang mendukung berlangsungnya 

pembelajaran di sekolah, misalnya belanja daya , air dan lain-lain. 

a) Hasil wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah sehubungan 
pemanfaatan dana BOS pada standar pembiayaan didapat data 
dimanfaatkan untuk "membayar honor guru dan pegawai tidak 
tetap" (wawancara tanggal 30 Januari 2018). 

Senada dengan kepala sekolah, bendahara mengatakan dana BOS 
dimanfaatkan untuk "penggajian guru dan TU honor selwlah" 
(wawancara tanggal 31 Januari 2018). 

Hal ini juga diperkuat oleh guru yang menyatakan bahwa dana 
BOS dimanfaatkan untuk "pembayaran honorarium guru dan TU 
honor sekolah (wawancara tanggal 31Januari2018). 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 

Hasil pencermatan dokumen RKAS khususnya pemanfaatan dana 

BOS pada standar pembiayaan ditemukan pibak sekolah 

menganggarkan untuk "kegiatan pelaksanaan pembayaran GIT, 

PIT, makan minum harian pegawai, jasa kantor ( telp, internet, 

air, listrik dan surat kabar) ". 

Dari basil wawancara terhadap informan, pencermatan terhadap RKAS dan 

laporan penggunaan dana BOS dalam BKU, pemanfaatan dana BOS pada 

standar pembiayaan dimanfaatkan untuk pemenuhan pembiayaan kegiatan 

pendidikan tak langsung yang mendukung berlangsungnya pembelajaran di 
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sekolah yang meliputi pembiayaan listrik, air, telpon, surat kabar dan 

konsumsi harian pegawai. 

8) Hasil penelitian pada aspek pemanfaatan dana BOS pada Standar 

Penilaian 

Dalam rangka akuntabilitas guru dituntut untuk mampu 

merencanakan dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, oleh sebab 

itu, maka pihak sekolah harus dapat mengarahkan anggaran dana 

BOS untuk kegiatan pelaksanaan penilaian, melalui kegiatan 

ulangan. 

a) Hasil Wawancara 

Berdasarkan basil wawancara dengan kepala sekolah sehubungan 
pemanfaatan dana BOS pada standar penilaian didapat data 
dimanfaatkan untuk "kegiatan ulangan dan ujian" (wawancara 
tanggal 30 Januari 2018). 

Hal ini juga diperkuat oleh bendahara yang menyatakan 
dimanfaatkan untuk. "pelaksanaan ujian semester" (wawancara 
tanggal 31 Januari 2018). 

Senada dengan kepala sekolah dan bendahara, guru menyatakan 
dana BOS dimanfaatkan untuk "kegiatan pembiayaan ulangan 
harian , ulangan semester dan ujian sekolah" (wawancara 
tanggal 31 Januari 2018). 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 

Hasil pencermatan dokumen RKAS khususnya pemanfaatan dana 

BOS pada standar penilaian ditemukan pihak sekolah 

menganggarkan untuk "kegiatan pelaksanaan kegiatan ulangan 

tengah semester dan ulangan semester (dalam bentuk belanja 

ATK)". 
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Dalam pencermatan terhadap dokumen RKAS SMPN 4 Tanah 

Grogot di temukan format penyusunan RKAS Tahun 2017 tidak sesuai 

dengan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017. 

Dari basil wawancara terhadap informan, pencermatan terhadap RKAS dan 

laporan penggunaan dana BOS dalam BKU, pemanfaatan dana BOS pada 

standar penilaian dimanfaatkan untulc pemenuhan pembiayaan yang 

menduk:ung terlaksananya kegiatan ulangan harian, ulangan semester, ujian 

sekolah dan ujian nasional. 

c. Basil penelitian pada komponen proses pelaksanaan penggunaan 

program dana BOS 

1) Hasil penelitian pada aspek pengelolaan dana BOS 

Rencana anggaran yang disusun dengan perencanaan yang 

baik maka dalam pelaksanaan penggunaanya dapat dilaksanakan 

seluruhnya, tetapi kalau rencana anggaran dibuat tanpa perencanaan 

yang baik maka kemungkinannya lebih banyak mengalami kendala 

dalam penggunaan anggran tersebut. 

a) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara peneliti dengan kepala seko lah sehubungan 
pengelolaan dana BOS didapat data "semua kegiatan yang telah 
diprogramkan da/am RKAS dapat dilaksanakan. Hal ini bisa 
dilihat pada bukti penggunaan dana BOS pada /aporan buku leas 
umum" (wawancara tanggal 30 Januari 2018). 

Senada dengan kepala sekolah, komite sekolah mengatakan 
"setahu saya semua kegiatan sekolah yang te/ah diprogramkan 
dapat dilaksanakan" (wawancara tanggal 30 Januari 2018). 

Hal ini juga diperkuat oleh bendahara yang mengatakan " 
program yang telah disusun dalam RKAS dapat dilaksanakan 
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semuanya Hal ini dapat dilihat pada pengeluaran penggunaan 
dana BOS pada buku kas umum" (wawancara tanggal 31 Januari 
2018). 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 

Hasil pencermatan dokumen RKAS dan buku kas umum 

terhadap rencana kegiatan dan laporan keuangan BOS ditemukan 

"kegialan yang lelah disusun dalam RKAS dapat dilaksanakan 

semuanya ". 

Dari hasil wawancara terhadap informan, pencermatan terhadap RKAS dan 

laporan penggunaan dana BOS dalam BKU, dapat di~atakan bahwa semua 

kegiatan yang telah disusun dalam RKAS telah dilaksanakan seluruhnya. 

2) Hasil penelitian pada aspek Kendala Penggunaan Dana BOS 

Dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan biasanya selalu ada 

kendala dalam pelaksanaan, demikian juga dengan penggunaan dana 

BOS oleh pihak sekolah, juga mengalami kendala dalam penggunaan 

dana tersebut, baik kendala secara teknis maupun aturan yang terlalu 

kaku. 

Hasil Wawancara 

Hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah sehubungan 
kendala penggunaan dana BOS, didapat data "kendala penggunaan 
dana BOS pada pencairan anggaran yang pernah terlambat" 
(wawancara tanggal 30 Januari 2018). 

Senada dengan kepala sekolah, komite sekolah mengatakan "seperti 
yang pernah disampaikan kepala sekolah kepada saya, kendala 
penggunaan dana BOS yaitu pencairan anggaran yang terlambat" 
(wawancara tanggal 30 Januari 2018). 
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Hal ini juga diperkuat oleh bendahara yang mengatakan "kendala 
penggunaan dana BOS adalah pencairan dana BOS pernah 
terlambat" (wawancara tanggal 31Januari2018). 

Dari hasil wawancara terhadap informan, pencermatan terhadap RKAS dan 

laporan penggunaan dana BOS dalam BKU, kendala dalam pelaksanaan dana 

BOS adalah karena pencairan dana BOS yang terlarnbat sehingga berdampak 

pada penggunaan dan laporan penggunaan tidak sesuai dengan waktu yang 

telah direncanakan. 

3) Hasil penelitian pada aspek mengatasi Kendala dalam Penggunaan 

Dana BOS 

Ketika mengalami kendala dalam penggunaan dana BOS, 

kepala sekolah sebagai menejer harus marnpu mengatasi masalah 

tersebut agar semua kegiatan sekolah tetap bisa berjalan 

sebagaimana mestinya. Kendala penggunaan dana BOS bisa diatasi 

dengan melakukan komunikasi yang baik kepada komite sekolah 

maupun bekerjasama dengan pihak ketiga 

Hasil Wawancara 

Hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah tentang bagaimana 
mengatasi kendala dalam penggunaan dana BOS, didapat data 
"untuk kegiatan yang sifatnya jisik atau pembelian belanja modal 
maka harus ditunda, tetapi untuk kegiatan pembelajaran atau ujian 
tetap harus dilaksankan dengan pinjaman kepada pihak ketiga" 
(wawancara tanggal 30 Januari 2018). 

Sehubungan dengan hal ini komite sekolah mengatakan untuk 
mengatasi kendala penggunaan dana BOS "kepala sekolah yang 
lebih mengetahui" (wawancara tanggal 30 Januari 2018). 

Senada dengan kepala sekolah bendahara mengatakan "untuk 
kegiatan pembelajaran dan ulangan kami bekerja sama dengan 
pihak ketiga" ( wawancara tanggal 31 Januari 2018). 
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Dari hasil wawancara terhadap informan, pencermatan terhadap R.KAS dan 

laporan penggunaan dana BOS dalam BKU, kendala dalam penggunaan dana 

BOS dapat diatasi dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, 

khususnya untuk kegiatan yang bersifat urgen seperti kegiatan pembelajaran 

dan ulangan semester. 

d. Hasil penelitian pada komponen produk peningkatan mutu 

pendidikan 

I) Hasil penelitian pada aspek Hasil Ujian Nasional 

Hasil nilai ujian nasional sebuah sekolah merupakan salah satu 

tolak ukur keberhasilan dalam peningkatan mutu sebuah sekolah. 

Sekolah yang selalu meraih nilai terbaik dalam meraih nilai ujian 

nasional akan menjadi sekolah favorit bagi siswa maupun orangtua 

siswa, karenanya sangat penting bagi sekolah untuk selalu 

meningkatkan nilai hasil ujian nasional. 

a) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah tentang nilai UN 
didapat data "nilai hasil ujian di sekolah ini baik, ha/ ini 
dibuktikan bahwa siswa kami bisa diterima hampir 90 persen di 
SMA dan SMK negeri yang ada di Tanah Grogot" (wawancara 
tanggal 30 Januari 2018). 

Senada dengan kepala sekolah, bendahara mengatakan "nilai 
hasil ujian nasional di sekolah ini meningkat, yaitu dengan 
banyaknya siswa kami yang diterima di SMA maupun SMK 
negeri di kabupaten Paser" (wawancara tanggal 31 Januari 
2018). 

Hal ini juga diperkuat oleh guru yang mengatakan "hasil ujian 
nasional di seko/ah ini sangat baik yaitu dengan banyaknya siswa 
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kami diterima di SLTA Negeri di Tanah Grogot" (wawancara 
tanggal 31Januari2018). 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 

Hasil pencermatan dokumen daftar nilai UN SMP Negeri 4 Tanah 

Grogot dalam 2 tahun terakhir, didapat data sebagai berikut : . 

NIL Al 
MAPEL TERTINGGI TERENDAH RATA-RATA 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 
B.IND 92,00 94,00 38,00 38,00 66,66 65,76 
B.JNG 74,00 80,00 28,00 24,00 49,79 41,72 
MAT 65,00 90,00 40,00 22,50 52,76 35,96 
IPA 80,00 80,00 37,50 22,SO 58,09 43,57 

Tabel 4.2. Hasil ujian nasional 2 tahun terakhir 

Dari hasil wawancara terhadap inf orman dan pencermatan terhadap daftar 

nilai hasil ujian siswa ada 3 (tiga) mata pelajaran yang mengalami kenaikan 

pada nilai tertinggi, yaitu pada mata pelajaran Bahasa lnggris, Bahasa 

Indonesia dan matematika, sedangkan niJai mata pelajaran IP A nilai 

tertingginya tetap. Nilai terendah mengalami penurunan pada 3 (tiga) mata 

pelajaran ujian nasional. 

2) Hasil penelitian pada aspek Prestasi Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan 

Pendidik yang memiliki prestasi dapat menjadi motivasi 

tersendiri bagi siswanya, oleh sebab itu pendidik perlu meningkatkan 

kompetensinya agar dapat meraih prestasi. Prestasi pendidik bisa 

berupa basil lomba/pertandingan maupun sebagai instruktur dalam 

kegiatan MGMP/pelatihan. 
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a) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah sehubungan 
prestasi PTK, didapat data "Prestasi yang diraih guru untuk 
tahun 2017 be/um ada, tetapi tahun lalu guru kami ada yang 
menjadi instruktur mata pe/ajaran" (wawancara tanggal 30 
Januari 2018). 

Senada yang dengan kepala sekolah, bendahara juga mengatakan 
"ka/au tahun 2017 setahu saya tidak ada guru yang berprestasi" 
(wawancara tanggal 31Januari2018). 

Hal ini juga diperkuat oleh guru yang mengatakan "seingat saya 
untuk tahun 2017 tidak ada guru yang memperoleh prestasi" 
(wawancara tanggal 31Januari2018). 

Sedangkan siswa mengatakan "untuk prestasi yang diperoleh 
guru saya tidak mengetahui Pak" (wawancara tanggal 31 Januari 
2018). 

b) Hasil Pencennatan Dokumen 

Hasil pencermatan dokurnen sertifikat/piagam prestasi PTK 

"tidak ditemukan prestasi yang diraih oleh PTK" 

Dari hasil wawancara terhadap informan dan pencermatan terhadap sertifikat 

prestasi tidak ada PTK yang berprestasi pada tahun 2017. 

3) Hasil penelitian pada aspek Prestasi Siswa 

Berbagai prestasi yang diraih oleh siswa sebuah sekolah 

merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dalam peningkatan 

mutu sebuah sekolah. Sekolah yang siswanya selalu meraih prestasi 

dalam berbagai kegiatan perlombaan maupun pertandingan akan 

menjadi sekolah favorit bagi siswa maupun orangtua siswa, 

karenanya sangat penting bagi sekolah untuk selalu meningkatkan 

prestasi siswanya. 
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a) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah sehubungan 
prestasi siswa clidapat data ''prestasi siswa antara lain juara 
karate dan renang" (wawancara tanggal 30 Januari 2018). 

Senada dengan kepala sekolah, bendahara mengatakan ''prestasi 
siswa antara lain juara karate dan renang" ( wawancara tanggal 31 
Januari 2018). 

Hal ini juga diperkuat oleh guru yang mengatakan ''prestasi siswa 
antara lain juara karate dan renang" (wawancara tanggal 31 
Januari 2018). 

Hal serupa juga diutarakan siswa yang mengatakan "prestasi 
siswa antara lain lomba renang dan karate" (wawancara tanggal 
31Januari2018). 

b) Pencermatan Dokumen 

Hasil pencermatan dokumen sertifikat/piagam prestasi s1swa 

ditemukan sertifikat/piagam prestasi siswa ''juara 2 02SN 

Karate Putra Tingkat Kabupaten Paser dan juara 3 02SN Karate 

Putra Tingkat Propinsi Kalimantan Timur " 

c) Hasil Observasi Lapangan 

Hasil Observasi lapangan terhadap piala/medali, yang dilakukan 
peneliti atas prestasi siswa ditemukan piala/medali ''juara 2 02SN 
Karate Putra Tingkat Kabupaten Paser dan juara 3 02SN Karate 
Putra Tingkat Propinsi Kalimantan Timur " ( observasi lapangan 
tanggal 16 J anuari 2018 ) 

Dari hasil wawancara terhadap informan, pencermatan terhadap sertifikat dan 

observasi lapangan, prestasi yang telah diraih siswa sangat banyak, baik pada 

bidang akademik maupun non akademik. Prestasi tersebut diraih pada tingkat 

kabupaten maupun propinsi walaupun belum ada yang dapat mewakili 
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Provinsi Kalaimantan Timur di tingkat nasional, karena prestasi yang diraih 

pada tingkat provinsi baru sebatas juara 3. 

4) Hasil penelitian pada aspek Prestasi Sekolah 

Sekolah yang memiliki prestasi, akan sangat diminati oleh 

siswa dan orangtua siswa, sehingga sekolah tersebut akan menjadi 

sekolah favorit di antara sekolah lainnya. Sehingga sangat penting 

peningkatan mutu sekolah melalui prestasi sekolah selain prestasi 

PTK dan siswa. 

a) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah sehubungan 
prestasi sekolah didapat data "juara UKS dan juara adiwiyata 
mandiri tingkat kabupalen" (wawancara tanggal 30 Januari 
2018). 

Senada dengan kepala sekolah, bendahara mengatakan "prestasi 
sekolah ada/ah juara seko/ah sehat dan adiwiyata mandiri tingkat 
kabupaten " (wawancara tanggal 31Januari2018). 

Hal ini diperkuat juga oleh guru yang mengatakan "Juara UKS 
dan adiwiyata mandiri tingkat kabupaten" (wawancara tanggal 
31 Januari 2018). 
Sehubungan dengan hal ini siswa mengatakan "prestasi sekolah 
yaitujuara UKS dan adiwiyata" (wawancara tanggal 31 Januari 
2018). 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 

Hasil pencermatan dokumen sertifikat/pi&pam terhadap prestasi 

sekolah ditemukan sertifikat/piagam ''juara 1 usaha kesehatan 

seko/ah (UKS) dan adiwiyata mandiri Tingfr.at Kabupaten Paser". 
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Dari hasil wawancara terhadap inf onnan, pencermatan terhadap sertifikat dan 

observasi lapangan, prestasi yang diraih oleh sekolah adalah juara usaha 

sekolah sehat (UKS) tingkat kabupaten. 

5) Hasil penelitian pada aspek Peningkatan Mutu SDM 

Peningkatan mutu SDM sebuah sekolah merupakan kewajiban 

yang harus dilakukan oleh kepala sekolah. Tanpa kegiatan 

peningkatan mutu SDM maka sekolah tersebut sangat sulid untuk 

maju, apalagi memiliki prest.asi dan menjadi sekolah unggulan. Oleh 

sebab itu kepala harus melaksanakan kegiatan peningkatan mutu 

SDM yang diperlukan agar bisa menjadi sekolah yang maju dan 

diminati oleh masyarakat. 

a) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah sehubungan 
kegiatan sekolah untuk peningkatan mutu SDM didapat data 
"kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, baik untuk 
kepa/a sekolah maupun untuk guru sedangkan untuk siswa 
kegiatan bimbingan be/ajar, kegiatan imtaq, ekstrakurikuler dan 
pengembangan diri" (wawancara tanggal 30 Januari 2018). 

Senada dengan kepala sekolah, komite sekolah mengatakan 
"kegiatan bimbingan belajar, kegia1an imtaq, dan kegiatan 
ekstrakurikuler" (wawancara tanggal 30 Januari 2018). 

Sehubungan dengan hal ini bendahara mengatakan program 
peningkatan mutu SDM melalui "kegiatan ekstrakurikuler 
sekolah, pengembangan diri, PMR, Perkemahan Sabtu-Minggu, 
kegiatan MGMP dan Pelatihan " (wawancara tanggal 30 Januari 
2018). 

Hal ini juga diperk.uat oleh guru yang mengatakan program 
peningkatan mutu SDM melalui "kegiatan bimbingan be/ajar, 
kegiatan imtaq, ekstrakurikuler, pengembangan diri dan MGMP " 
(wawancara tanggal 31Januari2018). 
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Sehubungan dengan hal ini siswa mengatakan "kegiatan 
bimbingan be/ajar , imtaq dan ekstrakurikuler" (wawancara 
tanggal 31Januari2018). 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 

Hasil pencermatan dokumen RKAS dan buku kas umum 
terhadap kegiatan untuk peningkatan mutu SDM, ditemukan 
anggaran "pembayaran terhadap kegiatan pembinaan 
ekstrakurikuler (PMR, pencak silat, karate, pramuka, kesenian, 
sepak bola, bola voly dan tari), bimbingan be/ajar, MKKS, 
MGMP jasa internet, langganan surat kabar, pengadaan a/at 
olah raga, buku pelajaran peserta didik, kegiatan OSN, dan 
kegiatan FLS2N". 

Dari hasil wawancara terhadap informan, pencermatan terhadap dokumen 

RKAS dan buku kas umum, sehubungan kegiatan yang dilaksanakan sekolah 

untuk peningkatan mutu SDM antara lain mengefektifkan KBM dan 

mengadakan bimbingan belajar, serta menggiatkan kegiatan ekstrakurikuler, 

mengikutkan guru dalam MGMP berbagai mata pelajaran, mengikuti 

kegiatan MK.KS oleh kepala sekolah dan melaksanakan berbagai kegiatan 

ekstrakurikuler, bimbingan untuk prestasi siswa dan melengkapi sarana 

prasara pembelajaran. 

6) Hasil penelitian pada aspek Peningkatan Mutu Non SDM 

Selain peningkatan mutu SDM, sekolah juga harus 

melaksanakan kegiatan peningkatan mutu non SDM. Kegiatan ini 

dapat memberi motivasi tersendiri kepada warga sekolah, sehingga 

dapat menciptakan iklim kinerja yang positif. Kegiatan peningkatan 

mutu non SDM diantaranya lingkungan sekolah yang asri, sejuk dan 

tertata rapi dan hubungan yang harmonis diantara warga sekolah. 

a) Hasil wawancara 
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Hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah sehubungan 
kegiatan sekolah untuk peningkatan mutu non SDM didapat data 
"kegiatan peme/iharaan dan pembuatan taman, kantin sehat, 
pelaksanaan penghijauan, perawatan toilet, peningkatan kualitas 
sarana UKS, rehab ringan, pengecatan dan lain-lain" 
(wawancara tanggal 30 Januari 2018). 

Senada dengan kepala sekolah, komite sekolah mengatakan 
"pelaksanaan kegiatan untuk menunjang UKS dan Adiwiyata" 
(wawancara tanggal 30 Januari 2018). 

Sehubungan dengan hal ini, bendahara mengatakan "penanaman 
pohon penghijauan, rehap bangunan dan pengecatan" 
(wawancara tanggal 30 Januari 2018). 

Hal ini juga diperkuat oleh guru yang mengakatan kegiatan 
sekolah untuk peningkatan mutu non SDM ''pemeliharaan taman, 
peningkatan sarana UKS, kantin sehat dan lain-lain " (wawancara 
tanggal 31 Januari 2018). 

Sehubungan dengan hal m1 siswa juga mengatakan kegiatan 
sekolah untuk peningkatan mutu non SDM ''pembuatan taman, 
penanaman penghijauan dan lain-lain" (wawancara tanggal 3 1 
Januari 2018). 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 

Hasil pencermatan dokumen RKAS dan buku kas umum 
terhadap kegiatan untuk peningkatan mutu non SDM, ditemukan 
anggaran "kegiatan pembuatan tempal sampah, pembuatan 
taman toga, perbaikan green house siswa, pengadaan a/at 
kebersihan, perbaikan pintu kelas, pengadaan /emari, perbaikan 
komputer, perbaikan taman ke/as, bahan pertanian, bahan 
perikanan, peme/iharaan mesin Joto copy dan riso, dan belanja 
modal (mikroJon, speaker, buku fiksi) dan lain-lain ". 

c) Hasil Observasi Lapangan 

Hasil Observasi lapangan terhadap kegiatan sekolah untuk 

peningkatan mutu non SDM yang dilakukan peneliti ditemukan 

"tempat sampah yang baru, adanya green house, adanya taman 
toga, banya/cnya a/at kebersihan, adanya berbagai /emari, 
adanya taman kelas, mesin Joto copy dan riso yang dapat 
dioperasikan, adanya mikroJon, speaker, adanya cukup banyak 
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buku fiksi dan adanya kebun sekolah yang subur " ( observasi 
lapangan tanggal 21 Pebruari 2018). 

Dari hasil wawancara terhadap inform.an, pencermatan terhadap dokumen 

RKAS dan buku kas umurn dan Observasi Lapangan sehubungan kegiatan 

yang dilaksanakan sekolah untuk peningkatan mutu non SDM yaitu 

pemenuhan sarana dan prasarana sekolah, baik untuk siswa maupun guru 

serta pemeliharaan lingkungan sekolah sehingga menjadi lebih baik. 

3. SMP Negeri 8 Tanah Grogot 

Dari hasil wawancara kepada inform.an (kepala sekolah, anggota 

komite sekolah, bendahara, guru dan siswa pengurus OSIS) , pencermatan 

terhadap dokurnen dan observasi lapangan tentang program penggunaan 

dana BOS diperoleh data sebagai berrikut: 

a. Hasil penelitian pada komponen konteks prioritas penggunaan 

dana BOS berdasarkan analisis kebutuhan 

1) Hasil penelitian pada aspek perencanaan analisis kebutuhan 

Aspek perencanaan program yang disusun disarankan 

didahului dengan analisis situasi untuk memenuhi kebutuhan 

program yang melibatkan stakeholder agar rencana program yang 

disusun dapat dilaksanakan dan bermanfaat bagi sekolah. 

Hasil wawancara 

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala sekolah 
sehubungan dengan perencanaan analisis kebutuhan menyatakan 
"perencanaan analisis dibuat agar sesuai dengan kebutuhan 
seko/ah, yang kami arahkan pada program lingkungan sekolah 
untuk mendukung program adiwiyata" (wawancara tanggal 7 
Pebruari 2018). 
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Komite sekolah mengatakan bahwa ''perencanaan program sekolah 
sudah disusun berdasarkan analisis kebutuhan, dengan tujuan agar 
anggaran bisa tepat sasaran dan bermanfaaf' (wawancara tanggal 7 
Pebruari 2018). 

Senada dengan kepala sekolah, bendahara menyatakan "agar sesuai 
dengan kebutuhanlkeperluan sekolah, yaitu program adiwiyata" 
(wawancara tanggal 8 Pebruari 2018). 

Hal ini diperk.uat oleh guru yang menyatakan bahwa "perencanaan 
program sekolah sudah disusun berdasarkan analisis kebutuhan, 
dengan tujuan agar anggaran bisa tepat sasaran dan bermanfaat" 
(wawancara tanggal 8 Pebruari 2018). 

Dari hasil wawancara terhadap informan, didapat data bahwa perencanaan 

program sekolah sudah disusun berdasarkan analisis kebutuhan hal tersebut 

diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang baik dan dapat 

dilaksanakan untuk memaksimalkan anggaran yang digunakan serta dapat 

tepat sasaran. 

2) Hasil penelitian pada aspek keterlibatan stakeholder 

Sekolah yang maju dan berhasil meraih prestasi dalam 

berbagai bidang biasanya selalu melibatkan semua unsur stakeholder 

yang ada dalam berbagai kegiatan penyusunan perencanaan program 

hingga penyusunan perencanaan anggaran. 

a) Hasil Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah 
sehubungan keterlibatan stakehoulder diperoleh data 
"keterlibatan steakhoulder dalam bentuk rapat bersama dengan 
orangtua siswa ketika menentukan berbagai kegiatan dan 
pengesahan program sekolah, termasuk pengesahan rencana 
kegiatan anggaran sekolah dan kegiatan sekolah lainnya" 
(wawancara tanggal 7 Pebruari 2018). 

Sehubungan dengan ini, komite sekolah menyatakan "mereka 
terlibat aktif dalam rapat-rapat komite bersama orangtua siswa 
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dan pihak sekolah, dalam pembahasan rencana anggaran 
kegiatan sekolah termasuk untuk kegiatan pelepasan siswa kelas 
IX" (wawancara tanggal 7 Pebruari 2018). 

Hal ini juga disampaikan oleh bendahara yang mengatakan 
"keterlibatan stakeholder di sekolah ini dalam bentuk kegiatan 
rapat dengan pihak sekolah dan orangtua siswa dalam 
pembahasan berbagai rencana kegiatan, misalnya pembahasan 
RKAS" (wawancara tanggal 7 Pebruari 2018). 

Senada dengan kepala sekolah dan bendahara, guru menyatakan 
''perencanaan program yang disusun sudah me/ibatkan 
stakeholder yang terlibat dalam rapat-rapat penyusunan kegiatan 
sekolah". 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 

Hasil Pencermatan Dokumen RKAS sehubungan keterlibatan 

stakeholder, diperoleh data: 

• Terdapat SK Tim Manajemen BOS yang dibuat oleh pihak 

sekolah 

•Terdapat data mengenai rapat sekolah tanggal 16 Desember 

2016, ten tang penyusunan anggaran sekolah tahun 2017. 

•Terdapat bukti notulen rapat pada tanggal 16 Desember 2016 

tentang penyusunan anggaran sekolah tahun 2017. 

• Terdapat bukti daftar hadir, komite, pendidik, tenaga 

kependidikan, dan peserwakilan siswa dalam rapat 16 Desember 

2016. 

• Terdapat hasil rapat berupa draf rencana anggaran kerja sekolah 

untuk tahun 2017. 

Dari basil wawancara terhadap informan dan pencennatan daftar hadir rapat, 

dokumen penyusunan program sekolah dan dokumen RKAS didapat data 
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bahwa stakehoulder sudah dilibatkan dalam penyusunan perencanaan 

program , anggaran dan berbagai kegiatan sekolah lainnya. 

3) Hasil penelitian pada aspek Prioritas Program 

Dari banyaknya program yang disusun oleh sekolah, biasanya 

ada program menjadi prioritas. Prioritas program tersebut merupakan 

program unggulan sekolah tersebut dan dibuat dengan tujuan untuk 

mencapai keberhasilan/prestasi tertentu. 

a) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala sekolah 
sehubungan prioritas program didapat data ''program yang 
dianggarakan dalam RKAS yaitu pemenuhan standar kompetensi 
lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana 
dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian" Dari 
program di atas ada program yang diprioritaskan, yaitu program 
adiwiyata (wawancara tanggal 7 Pebruari 2018). 

Sehubungan dengan hal tersebut komite sekolah juga menyatakan 
"program yang diprioritaskan di sekolah ini adalah program 
adiwiyata" (wawancara tanggal 7 Pebruari 2018). 

Hal ini juga diperkuat oleh bendahara yang mengatakan prioritas 
program sekolah ini yaitu "pemenuhan standar nasional 
pendidikan, yaitu isi, proses, pendidik dan kependidikan, sarana 
dan prasarana, pengelolaan, penbiayaan dan penilaian 
pendidikan untuk mendukung program adiwiyata" (wawancara 
tanggal 7 Pebruari 2018). 

b) Hasil Pencermatan Dokurnen 

Hasil pencermatan terhadap dokumen RKAS sehubungan 

prioritas program diperoleh data ''program yang diprioritas oleh 

sekolah tertuang dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah, 

yang dimaksud dalam 8 standar nasional pendidikan sebenarnya 
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bersifat umum dan diwajibkan oleh ketentuan dalam penggunaan 

dana BOS". 

Dari hasil wawancara terhadap informan program yang menjadi prioritas 

SMP Negeri 8 Tanah Grogot adalah program adiwiyata atau sekolah 

berwawasan lingkungan tetapi dari hasil pencermatan terhadap dokumen, 

tidak ditemukan program yang menjadi program prioritas sekolah. Program 

yang ada hanya bersifat urn um, yaitu melaksanakan 8 ( delapan) standar 

nasional pendidikan. 

b. Hasil penelitian pada komponen input pemanfaatan dana BOS 

untuk pemenuhan SNP sesuai dengan kriteria yang berlaku 

1) Hasil penelitian pada aspek pemanfaatan Dana BOS pada Standar 

Kompetensi Lulusan 

Tingkat kelulusan dan rata-rata nilai kelulusan menjadi salah 

satu indikator kuat tentang mutu pendidikan, oleh sebab itu 

diharapkan pihak sekolah mampu memanfaatkan penggunaan dana 

BOS untuk pembelanjaan kegiatan kearah kompetensi lulusan. 

a) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara dengan kepala sekolah sehubungan pemanfaatan 
dana BOS pada standar kompetensi lulusan didapat data 
"digunakan untuk peningkatan mutu akademis peserta didik" 
(wawancara tanggal 7 Pebruari 2018). 

Hal yang sama dengan kepala sekol~ bendahara mengatakan 
dimanfaatkan untuk "meningkatkan kualitas akademis siswa" 
(wawancara tanggal 7 Pebruari 2018). 

Senada dengan kepala sekolah dan bendahara, guru mengatakan 
dimanfaatkan untuk "kegiatan pembinaan olimpide sains nasional 
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dan bimbingan be/ajar bagi kelas IX' (wawancara tanggal 7 
Pebruari 2018). 

b) Hasil Penccrmatan Dokumen 

Hasil pencermatan dokumen RKAS terhadap pemanfaatan dana 

BOS pada standar kompetensi lulusan ditemukan "anggaran 

kegiatan pelaksanaan ujicoba UASBNIUN, pelaksanaan UN, test 

peningkatan mutu, pemanfaatan perpustakaan sekolah, dan 

penyelenggaraan penghij"uan dan perindangan lingkungan 

sekolah". 

Dari hasil wawancara terhadap empat orang informan dan basil pencermatan 

terhadap RKAS dan laporan penggunaan dana BOS dalam bentuk BKU 

pemanfaatan dana BOS pada standar kompetensi lulusan dimanfaatkan untuk 

pemenuhan pembiayaan pembinaan kompetensi siswa baik kompetensi 

akademik maupun non akademik. 

2) Hasil penelitian pada aspek pemanfaatan Dana BOS pada Standar Isi 

Agar pendidik dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik 

sesuai kurikulum yang berlaku, maka diperlukan adanya dukungan 

anggaran untuk pembelanjaan pada kegiatan relevansi dan 

kesesuaian kurikulum dan kebutuhan pengembangan peserta didik. 

a) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara dengan kepala sekolah sehubungan pemanfaatan 
dana BOS pada standar isi didapat data " pembuatan perangkat 
pembelajaran dan penilaian" (wawancara tanggal 7 Pebruari 
2018). 

Senada dengan kepala sekolah, bendahara mengatakan dana BOS 
dimanfaatkan "untuk membiayai pembuatan perangkat 
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pembelajaran dan penilaian " (wawancara tanggal 7 Pebruari 
2018). 

Hal yang sama juga disampaikan guru yang menyatakan dana 
BOS dimanfaatkan untuk " pembuatan kelengkapan perangkat 
mengajar guru" (wawancara tanggal 7 Pebruari 2018). 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 

Hasil pencermatan dokumen RKAS terhadap pemanfaatan dana 

BOS pada standar isi "tidak ditemukan anggaran kegiatan untuk 

pemanfaatan standar isi ". 

Dari basil wawancara terhadap informan dinyatakan dana BOS pada standar 

isi dimanfaatkan untuk pemenuban pembiayaan kegiatan guru untuk 

pengembangan perangkat kurikulum dan kegiatan pengembangan peserta 

didik, tetapi pada pencermatan pada dokumen RKAS tidak ditemukan 

anggaran untuk hal tersebut. 

3) Hasil penelitian pada aspek pemanfaatan Dana BOS pada Standar 

Proses 

Proses pembelajaran yang ideal adalah proses yang interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, oleh sebab itu pihak sekolah dituntut agar 

dapat memanfaatkan anggaran dana BOS untuk kegiatan tersebut. 

a) Hasil Wawancara 

Berdasarkan basil wawancara dengan kepala sekolah sehubungan 
pemanfaatan dana BOS pada standar proses didapat data 
"anggaran kegiatan penyusunan program kesiswaan, 
pelaksanaan PPBD, pelaksanaan Zomba OSN, 02SN, porseni" 
(wawancara tanggal 7 Pebruari 2017). 
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Senada dengan kepala sekolah, bendahara mengatakan 
dimanfaatkan untuk "anggaran kegiatan penyusunan program 
kesiswaan, pelaksanaan PPBD, pelaksanaan lomba OSN, 02SN, 
porseni" (wawancara tanggal 7 Pebruari 2017). 

Hal ini juga diperkuat oleh guru yang menyatakan dana BOS 
dimanfaatkan untuk "kegiatan penyusunan program kesiswaan 
dan pelaksanaan PPDB" (wawancara tanggal 7 Pebruari 2017). 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 

Hasil pencermatan dokumen RKAS terhadap pemanfaatan dana 

BOS pada standar proses ditemukan "anggaran kegiatan 

penyusunan program kesiswaan, pelaksanaan PP BD, 

pelaksanaan lomba OSN, 02SN, porseni, pelaksanaan 

ekstrakurikuler, langganan koran dan majalah, sarana penunjang 

KBM (ATK KBM), pengadaan a/at pembelajaran, dan 

pemberdayaan multimedia ". 

Dari basil wawancara terhadap inform.an dan pencermatan terhadap RKAS 

dan laporan penggunaan dana BOS dalam BKU pemanfaatan dana BOS pada 

standar proses dimanfaatkan untuk pemenuhan pembiayaan kegiatan PPDB, 

OSN, FL2SN, porseni, kegiatan pendukung keberhasilan UN dan kegiatan 

pembinaan kesiswaan lainnya. 

4) Hasil penelitian pada aspek pemanfaatan Dana BOS pada Standar 

PTK 

Pendidik dan tenaga kependidikan harus memiliki kompetensi 

sebagai agen pembelajaran dan memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah. Untuk mencapai 
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kompetensi tersebut sudah tentu memerlukan anggaran dalam 

pelaksanaannya. 

a) Hasil Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah sehubungan 
pemanfaatan dana BOS pada standar PTK didapat data "untuk 
pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer" 
(wawancara tanggal 7 Pebruari 2018). 

Senada dengan kepala sekolah, bendahara menyatakan digunakan 
untuk ''peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan dan 
pembayaran gaji guru dan tatausaha honor seko/ah" (wawancara 
tanggal 7 Pebruari 2018). 
Hal ini diperkuat oleh guru yang menyatakan bahwa dana BOS 
dimanfaatkan untuk ''pembayaran honorarium guru dan tenaga 
pendidik yang masih berstatus honor seko/ah" (wawancara 
tanggal 7 Pebruari 2018). 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 

Hasil pencermatan dokumen RKAS dan laporan penggunaan dana 

BOS dalam BKU terhadap pemanfaatan dana BOS pada standar 

PTK ditemukan "anggaran kegiatan peningkatan kua/itas guru 

ke/as, guru mata pe/ajaran dan pembinaan administrasi seko/ah " 

Dari hasil wawancara terhadap informan, pencermatan terhadap dokumen 

RKAS dan laporan penggunaan dana BOS dalam BKU pemanfaatan dana 

BOS pada standar PTK dimanfaatkan untuk pemenuhan pembiayaan 

peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah serta untuk pembiayaan 

guru dan tenaga pendidik honor sekolah. 

43857.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



116 

5) Hasil penelitian pada aspek pemanfaatan dana BOS pada Standar 

Sarana Prasarana 

Sekolah sangat banyak memerlukan anggaran untuk 

pembelanjaan pada keperluan sarana prasarana, baik untuk sarana 

prasarana pembelajaran terlebih lagi untuk sarana prasarana sekolah. 

Sekolah yang maju tentu memiliki sarana prasarana yang lengkap, 

oleh sebab itu dana BOS dapat dimanfaatkan untuk pembelanjaan 

sarana prasarana yang diperlukan. 

a) Hasil Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah sehubungan 
pemanfaatan dana BOS pada standar sarana prasarana didapat 
data "untuk pemenuhan sarana prasarana akademik, sarana 
prasarana ekstrakurikuler dan sarana keagamaan seperti tempat 
ibadah siswa dan green house " (wawancara tanggal 7 Pebruari 
2018). 

Senada dengan kepala sekolah, menurut bendahara pemanfaatan 
dana BOS pada standar sarana prasarana dimanfaatkan untuk 
"pemenuhan sarana dan prasarana kegiatan akademik, kegiatan 
ekstrakulikuler dan pemenuhan sarana ibadah" (wawancara 
tanggal 7 Pebruari 2018). 

Demikian juga yang disampaikan oleh guru bahwa pemanfaatan 
dana BOS digunakan untuk "sarana prasarana pembelajaran di 
kelas, termasuk sarana di ruang laboratorium dan perpustakaan 
dan sarana di luar kelas untuk mata pelajaran penjaskes" 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 

Hasil pencermatan dokumen RKAS terhadap pemanfaatan dana 
BOS pada standar sarana prasarana ditemukan "anggaran 
kegiatan pengadaan a/at pelajaran, pengadaan buku pelajaran 
pokok peserta didik, penambahan meja kursi guru, pengadaan 
mebelair ruang perpustakaan, pemeliharaan instalasi listrik dan 
bola lampu, pemeliharaan kamar mandi/wc peserta didik, 
pemeliharaan taman dan lapangan, dan pemeliharaan pagar 
sekolah". 
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c) Hasil Observasi Lapangan 

Hasil observasi lapangan yang dilakukan peneliti terhadap 
pemanfaatan dana BOS pada standar sarana prasarana ditemukan 
"adanya a/at pelajaran olahraga yang lengkap, pagar sekolah 
yang telah dicat, penanaman tanaman pada taman sekolah, 
adanya gezebo di taman sekolah, pengadaan laptop, adanya meja 
kursi guru, mebelair ruang perpustakaan yang baru, 
terpeliharanya we peserta didik dan instalasi listrik yang 
berfungsi dengan baik" (Observasi lapangan tanggal 15 Pebruari 
2018) 

Dari hasil wawancara terhadap informan, pencermatan terhadap RKAS dan 

laporan penggunaan dana BOS dalam BKU serta hasil observasi lapangan, 

pemanfaatan dana BOS pada standar sarana prasarana dimanfaatkan untuk 

pemenuhan sarana prasarana akademik, sarana prasarana ekstrakurikuler dan 

sarana keagamaan seperti tempat ibadah dan green house, sarana prasarana 

pembelajaran di kelas, termasuk sarana di ruang laboratorium dan 

perpustakaan serta sarana di luar kelas untuk mata pelajaran penjaskes 

pengadaan mebelair ruang perpustakaan, pemeliharaan instalasi listrik dan 

bola lampu, pemeliharaan kamar mandi/wc peserta didik, pemeliharaan taman 

dan lapangan, dan pemeliharaan pagar sekolah. 

6) Hasil penelitian pada aspek pemanfaatan dana BOS pada Standar 

Pengelolaan 

Kriteria minimal dalam pengelolaan diharapkan menerapkan 

manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, 

kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas, oleh sebab itu 

dana BOS dapat dimanfaatkan untuk pembelanjaan pada kegiatan 

pengelolaan yang diperlukan. 
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a) Hasil Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah sehubungan 
pemanfaatan dana BOS pada standar pengelolaan didapat data 
''pemenuhan perangkat dokumen, pemenuhan struktur kurikulum, 
organisasi dan mekanisme kerja seko/ah" (wawancara tanggal 7 
Pebruari 2018). 

Senada dengan kepala sekolah, bendahara mengatakan 
dimanfaatkan untuk "pemenuhan perangkat dokumen, 
pemenuhan struktur organisasi dan mekanisme kerja sekolah" 
(wawancara tanggal 7 Pebruari 2018). 

Dalam hal ini guru menyatakan bahwa "ia tidak mengetahui 
dimanfaatkan untuk apa dana BOS pada kegiatan standar 
pengelolaan" (wawancara tanggal 7 Pebruari 2018). 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 

Hasil pencermatan dokumen RKAS terhadap pemanfaatan dana 
BOS pada standar pengelolaan "ditemukan pihak sekolah tidak 
menganggarkan kegiatan untuk standar pengelolaan ". 

7) Hasil penelitian pada aspek pemanfaatan dana BOS pada Standar 

Pembiayaan 

Pemanfaatan dana BOS pada pembelanjaan kegiatan 

pembiayaan meliputi tunjangan yang melekat pada gaji PTK, biaya 

operasi pendidikan tak langsung yang mendukung berlangsungnya 

pembelajaran di sekolah, misalnya belanja daya , air dan lain-lain. 

a) Hasil Wawancara 

Berdasarkan basil wawancara dengan kepala sekolah sehubungan 
pemanfaatan dana BOS pada standar Pembiayaan didapat data 
dimanfaatkan untuk "peningkatan dan pengembangan 
pengalokasian dana pendidikan dan pemenuhan penggunaan 
dana" (wawancara tanggal 7 Pebruari 2018). 

Hal ini juga diperkuat oleh bendabara yang menyatakan 
dimanfaatkan " untuk peningkatan dan pengembangan 
pengalokasian dana pendidikan tak langsung yang mendukung 
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proses pembelajaran dan pe/aporan penggunaan dana " 
(wawancara tanggal 7 Pebruari 2018). 

Senada dengan kepala sekolah, guru menyatakan bahwa dana 
BOS dimanfaatkan untuk ''penga/okasian dana pendidikan tak 
/angsung seperti keper/uan daya dan jasa" (wawancara tanggal 7 
Pebruari 2018). 

b) Pencermatan Dokumen 

Hasil pencennatan dokumen RKAS khususnya pemanfaatan dana 

BOS pada standar pembiayaan ditemukan pihak sekolah 

menganggarkan untuk "lwnsumsi guru/pegawai, keperluan air 

minum, pengadaan alat RT sekolah, a/at kebersihan, rekening 

listrik, rekening internet, rekening PDAM, pembayaran honor 

(guru, tenaga administrasi, penjaga selwlah dan petugas 

kebersihan) ". 

Dari hasil wawancara terhadap informan, pencermatan terhadap RKAS dan 

laporan penggunaan dana BOS dalam BKU, pemanfaatan dana BOS pada 

standar pembiayaan dimanfaatkan untuk pemenuhan pembiayaan kegiatan 

pendidikan tak langsung yang mendukung berlangsungnya pembelajaran di 

sekolah yang meliputi pembiayaan listrik, air, telpon, surat kabar dan 

konsumsi harian pegawai. 

8) Hasil penelitian pada aspek pemanfaatan dana BOS pada Standar 

Penilaian 

Dalam rangka akuntabilitas guru dituntut untuk mampu 

merencanakan dan melaksanakan evaluasi peJllbelajaran, oleh sebab 

itu, maka pihak. sekolah harus dapat mengarahkan anggaran dana 
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BOS untuk kegjatan pelaksanaan penilaian, melalui kegiatan ulangan 

dan ujian termasuk untuk ujian nasional. 

a) Hasil Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah sehubungan 
pemanfaatan dana BOS pada standar penilaian didapat data 
dimanfaatkan untuk "pengembangan teknik - teknik peni/aian 
dan instrumen peni/aian peserta didik" (wawancara tanggal 7 
Pebruari 2018). 

Hal ini juga diperkuat oleh bendahara yang menyatakan 
ctimanfaatkan untuk "pengembangan teknik-teknik penilaian dan 
instrumen penilaian peserta didik" (wawancara tanggal 7 
Pebruari 2018). 

Senada dengan kepala sekolah dan bendahara, guru mengatakan 
bahwa dana BOS dimanfaatkan untuk "keper/uan yang 
mendukung kegiatan ulangan dan ujian, termasuk perangkat 
pembelajaran" (wawancara tanggal 7 Pebruari 2018). 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 

Hasil pencermatan dokumen RKAS khususnya pemanfaatan dana 

BOS pada standar penilaian ditemukan pihak sekolah 

menganggarkan untuk "penyusunan soa/ u/angan tengah 

semester (UTS), ulangan akhir semester (UAS), dan penyusunan 

soa/ ujian selw/ah ". 

Dari hasil wawancara terhadap informan, pencermatan terhadap RKAS dan 

laporan penggunaan dana BOS dalam BKU, pemanfaatan dana BOS pada 

standar penilaian dimanfaatkan untuk pemenuh;m pembiayaan yang 

mendukung terlaksananya kegiatan ulangan harian, tJ\angan semester, ujian 

sekolah dan ujian nasional. 
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c. Hasil penelitian pada komponen proses pelaksanaan penggunaan 

program dana BOS 

1) Hasil penelitian pada aspek penggunaan dana BOS 

Rencana anggaran yang disusun dengan perencanaan yang 

baik maka dalam pelaksanaan penggunaanya dapat dilaksanakan 

seluruhnya, tetapi kalau rencana anggaran dibuat tanpa perencanaan 

yang baik maka kemungkinannya lebih banyak mengalami kendala 

dalam penggunaan anggran tersebut. 

a) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah sehubungan 
pengelolaan dana BOS didapat data "semua program yang telah 
dianggarkan dapat dilaksanakan semuanya dapat dilihat pada 
laporan penggunaan dana BOS pada buku kas umum" 
(wawancara tanggal 7 Pebruari 2018). 
Senada dengan kepala sekolah, komite sekolah mengatakan 
"semua program yang direncanakan dalam RKAS sudah 
dilaksanakan" (wawancara tanggal 7 Pebruari 2018). 

Sependapat dengan kepala sekolah, bendahara mengatakan 
"bahwa semua kegiatan yang diprogramkan dapat dilaksanakan, 
sesuai dengan laporan penggunaan dana BOS pada buku kas 
umum " (wawancara tanggal 7 Pebruari 2018). 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 

Hasil pencermatan dokumen RKAS dan buku kas umum 

terhadap rencana kegiatan dan laporan keuangan BOS ditemukan 

"semua kegiatan yang telah disusun dalam RKAS dapat 

dilaksanakan ". 
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Dari basil wawancara terhadap informan, pencermatan terhadap RKAS dan 

laporan penggunaan dana BOS dalam BKU, dapat dikatakan bahwa semua 

kegiatan yang telah disusun dalam RKAS telah dilaksanakan seluruhnya. 

2) Hasil penelitian pada aspek kendala penggunaan Dana BOS 

Dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan biasanya selalu ada 

kendala dalam pelaksanaan, demikian juga dengan penggunaan dana 

BOS oleh pihak: sekolah, juga mengalami kendala dalam penggunaan 

dana tersebut, baik kendala secara teknis maupun aturan yang terlalu 

kaku. 

Hasil Wawancara 

Hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah sehubungan 
kendala penggunaan dana BOS, didapat data " ada kendala pada 
pelaksanaan penggunaan dana BOS yailu administrasi yang ter/a/u 
berbelit- be/it, pencairan yang /erlambat, ketidaksesuaian harga di 
lapangan" (wawancara tanggal 7 Pebruari 2018). 

Senada dengan kepala sekolah, komite sekolah mengatakan "Ya ada, 
seperti pencarian yang terkadang lambat, ini akan menghambal 
pelaksanaan kegiatan seko/ah " (wawancara tanggal 7 Pebruari 
2018). 

Hal ini juga diperkuat oleh bendahara yang mengatak:an "Ya ada, 
pencairan dana yang terlambal, administrasi yang terlalu berbelit
belit dan ketidaksesuaian harga di lapangan dengan yang ada 
dianggaran " (wawancara tanggal 7 Pcbruari 2018). 

Dari hasil wawancara terhadap informan, pencermatan terhadap RKAS dan 

Japoran penggunaan dana BOS dalam BKU, kendala dalam pelaksanaan dana 

BOS adalah administrasi yang terlalu berbelit- belit, pencairan yang 

terlambat, ketidaksesuaian harga di lapangan sehingga berdampak pada 
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penggunaan dan laporan penggunaan tidak sesuai dengan waktu yang telah 

direncanakan. 

3) Basil penelitian pada aspek mengatasi kendala dalam 

penggunaan dana BOS 

Ketika mengalami kendala dalam penggunaan dana BOS, 

kepala sekolah sebagai menejer hams mampu mengatasi masalah 

tersebut agar semua kegiatan sekolah tetap bisa berjalan 

sebagaimana mestinya. Kendala penggunaan dana BOS bisa diatasi 

dengan melakukan komunik:asi yang baik kepada komite sekolah 

maupun bekerjasama dengan pihak ketiga. 

Hasil Wawancara 

Hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah tentang bagaimana 
mengatasi kendala dalam penggunaan dana BOS, didapat data "Jika 
kegiatan berupa rehap, maka kegitan tersebut akan ditunda, tetapi 
jika kegiatan berupa pelaksanaan kegiatan pembelajaran maka akan 
melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan kewirausahaan 
sekolah" (wawancara tanggal 7 Pebruari 2018). 

Senada dengan kepala sekolah, komite sekolah mengatakan 
"Melalui penggalian dana dari pihak ketiga" (wawancara tanggal 7 
Pebruari 2018). 

Hal ini juga diperkuat oleh tanggapan bendahara yang mengatakan 
"untuk mengatasi kendala yang ada dilakukan melalui penggalian 
dana dari pihak ketiga, dan kewirausahaan pihak sekolah " 
(wawancara tanggal 7 Pebruari 2018). 

Dari hasil wawancara terhadap informan, pencermatan terhadap RKAS dan 

laporan penggunaan dana BOS dalam BKU, kendala dalam penggunaan dana 

BOS dapat diatasi dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, 
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khususnya untuk kegiatan yang bersifat urgen seperti kegiatan pembelajaran 

dan ulangan semester. 

d. Hasil penelitian pada komponen produk peningkatan mutu 

pendidikan 

1) Hasil penelitian pada aspek hasil Ujian Nasional 

Hasil nilai ujian nasional sebuah sekolah merupakan salah satu 

tolak ukur keberhasilan dalam peningkatan mutu sebuah sekolah. 

Sekolah yang selalu meraih nilai terbaik dalam meraih nilai ujian 

nasional akan menjadi sekolah favorit bagi siswa maupun orangtua 

siswa, karenanya sangat penting bagi sekolah untuk selalu 

meningkatkan nilai basil ujian nasional. 

a) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah tentang nilai UN 
didapat data "hasil ujian nasional sekolah kami meningkat ha/ ini 
terlihat dari banyaknya siswa sekolah ini yang diterima di SMA 
ataupun SMK negeri yang ada di Tanah Grogot. (wawancara 
tanggal 7 Pebruari 2018). 

Senada dengan kepala sekolah bendahara mengatakan bahwa 
"ni/ai ujian nasional cukup baik, dan rata-rata siswa kami di 
terima di SLTA negeri yang ada di Tanah Grogot. "(wawancara 
tanggal 7 Pebruari 2018). 

Hal ini juga diperkuat oleh guru yang mengatakan bahwa "hasil 
ujian nasiona/ siswa cu/cup baik, sehingga siswa kami banyak 
yang diterima di SMA maupun SMK negeri yang ada di Tanah 
Grogot" (wawancara tanggal 7 Pebruari 2018). 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 

Hasil pencermatan dokumen daftar nilai UN SMP Negeri 8 Tanah 

Grogot dalam 2 tahun terakhir, ditemukan data sebagai berikut : 
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NIL A I 
MAPEL TERTINGGI TERENDAH RATA-RATA 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 
B.IND 86,00 86,00 46,00 36,00 65,37 61,73 
B.ING 62,00 84,00 40,00 26,00 48,67 42,40 
MAT 65,00 65,00 42,50 22,50 52,99 36,79 
IPA 72,50 75,00 27,50 25,00 56,03 42,67 

Tabet 4.3. Hasil ujian nasional 2 tahun terakhir 

Dari hasil wawancara terhadap informan dan pencermatan terhadap daftar 

nilai hasil ujian siswa ada 2 ( dua) mata pelajaran yang mengalami kenaikan 

pada nilai tertinggi, yaitu pada mata pelajaran Bahasa Inggris dan IP A 

sedangkan mata pelajaran B Indonesia dan matematika nilai tertingginya 

tetap. Nilai terendah mengalami penurunan pada semua mata pelajaran ujian 

nasional. 

2) Hasil penelitian pada aspek Prestasi Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan 

Pendidik yang memiliki prestasi dapat menjadi motivasi 

tersendiri bagi siswanya, oleh sebab itu pendidik perlu meningkatkan 

kompetensinya agar dapat meraih prestasi. Prestasi pendidik bisa 

berupa hasil lomba/pertandingan maupun sebagai instruktur dalam 

kegiatan MGMP/pelatihan. 

a) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah sehubungan 
prestasi PTK, didapat data "Bu T. W, MPd menjadi Instruksi 

Nasional (JN) dan tim penulis soal mata pelajaran matematika, 
Bu D. Y.F, S.Pd menjadi tim penulis soal, Pak D., S.Sos menjadi 
instruktur kabupaten Kurikulum 2013 tingkat kabupaten, dan 
Pak S., S.Pd mengikuti pelatihan wasit nasional" (wawancara 

tanggal 7 Pebruari 2018). 
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Senada yang dengan kepala sekolah, bendahara juga mengatakan 
"Bu T W, MPd menjadi IN bidang Studi Matematika, Bu D. Y. 
F,S.Pd. menjadi tim penu/is soal, dan Pak Pak D. , S.Sos menjadi 
instruktur kabupaten kurikulum 2013 tingkat kebupaten" 
(wawancara tanggal 7 Pebruari 2018). 

Hal ini juga diperkuat oleh guru yang mengatakan "Bu T W , 
MPd menjadi instruktur nasional (JN) mata pelajaran 
matematika dan TIM penu/is soal mata pelajaran matematika, 
Bu D.Y.F , S.Pd menjadi tim penulis soal, Pak D, S.Sos menjadi 
instruktur kabupaten kurikulum 2013 tingkat kabupaten, dan 
Pak S., S.Pd mengikuti pelatihan wasit nasional" (wawancara 
tanggal 8 Pebruari 2018). 

Hal serupa juga diutarakan siswa yang mengatakan "Prestasi 
guru kami antara lain, Bu T W menjadi instruktur nasional dan 
Bu D. YF, S.Pd menjadi tim penulis soal" (wawancara tanggal 8 
Pebruari 2018). 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 

Hasil pencermatan dokumen sertifikat/piagam prestasi PTK 

ditemukan sertifikat/piagam prestasi pendidik atas nama "T W, 

MPd menjadi lnstruksi Nasional (IN) dan tim penulis soal mata 

pelajaran matematika, D. YF, S.Pd menjadi tim penulis soal, D., 

S.Sos menjadi !KA kurikulum 2013 tingkat kabupaten, dan S., 

S.Pd mengikuti pelatihan wasit nasional". 

Dari hasil wawancara terhadap informan dan pencennatan 

terhadap sertifikat prestasi yang dimiliki, ada beberapa guru yang 

prestasi, T.W., M.Pd, menjadi instruktur pengembangan 

keprofesian berkelanjutan dan tim penulis soal mata pelajaran 

matematika, D.Y.F., S.Pd menjadi tim penulis soal B. Indonesia, 

D., S.Sos menjadi IKA kurikulum 2013 tingkat kabupaten dan 

S., S.Pd mengikuti Mlatihan wasit nasional ". 
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3) Hasil penelitian pada aspek Prestasi Siswa 

Berbagai prestasi yang diraih oleh siswa sebuah sekolah 

merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dalam peningkatan 

mutu sebuah sekolah. Sekolah yang siswanya selalu meraih prestasi 

dalam berbagai kegiatan perlombaan maupun pertandingan akan 

menjadi sekolah favorit bagi siswa maupun orangtua siswa, 

karenanya sangat penting bagi sekolah untuk selalu meningkatkan 

prestasi siswanya. 

a) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah sehubungan 
prestasi siswa didapat data "pemain futsal terbaik, juara LKBB 
HUT TN! ke 72, juara 3 senam Gemu Famire, juara 2 vokal lagu 
daerah Paser dan lain-lain" (wawancara tanggal 7 Pebruari 
2018). 

Senada dengan kepala sekolah, bendahara mengatakan "juara 3 
kreasi barang bekas, pemaian futsal terbaik, juara 1 LKBB putra 
dan putri pada HUT PMJ, juara 1 Pawai Tingkat Kabupaten dan 
lain-lain" (wawancara tanggal 7 Pebruari 2018). 

Hal ini juga diperkuat oleh guru yang mengatakan ''juara 2 lomba 
vokal lagu daerah Paser, juara 2 hasta karya putri pramuka, 
juara 1 /omba pawai tingkat kabupaten dan lain-lain" 
(wawancara tanggal 8 Pebruari 2018). 

Hal serupa juga diutarakan siswa yang mengatakan "Juara 1 
LKBB Putra dan putri pada HUT P MI, Danru terbaik putra 
tingkat SMP pada HUT P Ml, Juara 2 Putri Hasta Karya 
Pramuka, juara 3 senam Gemu pamire dan lain-lain " 
(wawancara tanggal 8 Pebruari 2018). 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 

Hasil pencermatan dokumen sertifikat/piagam prestasi siswa 
ditemukan sertifikat/piagam prestasi siswa "pemain futsal 
terbaik, juara LKBB HUT TN! ke 72, juara 3 senam Gemu 
Famire, juara 2 vokal lagu daerah Paser, ''juara 3 kreasi barang 
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bekas, juara 1 LKBB putra dan putri pada HUT P MI, juara 1 
Pawai Tingkat Kabupaten, juara 2 hasta karya putri pramuka, 
juara 1 Zomba pawai tingkat kabupaten, dan Danru terbaik putra 
tingkat SMP pada HUT P Ml 

c) Hasil Observasi Lapangan 

Hasil Observasi lapangan terhadap piala/medali, yang dilakukan 
peneliti atas prestasi siswa ditemukan piala/medali "pemain futsal 
terbaik, juara LKBB HUT TN! ke 72, juara 3 senam Gemu 
Famire, juara 2 vokal /agu daerah Paser, ''juara 3 kreasi barang 
bekas, juara 1 LKBB putra dan putri pada HUT P Ml, juara 1 
Pawai Tingkat Kabupaten, juara 2 hasta karya putri pramuka, 
juara 1 Zomba pawai tingkat kabupaten, dan Danru terbaik putra 
tingkat SMP pada HUT P MI" ( observasi lapangan tanggal 17 
Januari 2018) 

Dari hasil wawancara terhadap inf orman, pencermatan terhadap sertifikat dan 

observasi lapangan, prestasi yang telah diraih siswa sangat banyak, baik pada 

bidang akademik maupun non akademik. Prestasi tersebut diraih hanya pada 

tingkat kabupaten. 

4) Hasil penelitian pada aspek Prestasi Sekolah 

Sekolah yang memiliki prestasi, akan sangat diminati oleh 

siswa dan orangtua siswa, sehingga sekolah tersebut akan menjadi 

sekolah favorit di antara sekolah lainnya. Sehingga sangat penting 

peningkatan mutu sekolah melalui prestasi sekolah selain prestasi 

PTK dan siswa. 

a) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah sehubungan 
prestasi sekolah didapat data "meraih penghargaan sebagai 
seko/ah Adiwiyata Tingkat Provinsi, Juara 1 Lomba Pawai 
Kabupaten Tingkat SMP HUT RI ke-72, Juara Ill LSS tingkat 
Kabupaten " (wawancara tanggal 7 Pebruarl 2018). 
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Senada dengan kepala sekolah, bendahara mengatakan "Juara 
Harapan 1 Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan, meraih 
penghargaan sebagai sekolah adiwiyata Tingkat Provinsi, Juara 1 
lomba pawai Kabupaten Tk. SMP HUT RI Ke-72 dan Juara III 
LSS tingkat Kabupaten" (wawancara tanggal 7 Pebruari 2018). 

Hal ini diperkuat juga oleh guru yang mengatakan "meraih 
penghargaan sebagai sekolah adiwiyata Tingkat Provinsi, juara J 
lomba pawai Kabupaten Tingkat SMP pada HUT RI ke 72 dan 
juara III LSS Tingkat Kabupaten Paser" (wawancara tanggal 8 
Pebruari 2018). 

Sehubungan dengan hal lill s1swa mengatakan "Juara 3 LSS 
tingkat Kabupaten Paser, Juara 1 Pawai dalam rangka HUT RI 
dan ditetapkan sebagai sekolah adiwiyata tingkat provinsi" 
(wawancara tanggal 8 Pebruari 2018). 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 

Hasil pencermatan dokumen sertifikat/piagam terhadap prestasi 

sekolah ditemukan sertifikat/piagam "meraih penghargaan 

sebagai sekolah adiwiyata Tingkat Provinsi, Juara I lomba 

pawai Kabupaten Tingkat SMP HUT RI ke-72, Juara Ill LSS 

Tingkat Kabupaten Paser". 

Dari basil wawancara terhadap informan, pencermatan terhadap sertifikat dan 

observasi lapangan, prestasi yang diraih oleh sekolah adalah meraih 

penghargaan sebagai seko/ah adiwiyata Tingkat Provinsi, juara 1 lomba 

pawai kabupaten Tingkat SMP pada HUT RI ke 72 dan juara III lomba 

sekolah sehat Tingkat Kabupaten Paser". 

5) Hasil penelitian pada aspek Peningkatan Mutu SDM 

Peningkatan mutu SDM sebuah sekolah merupakan kewajiban 

yang harus dilakukan oleh kepala sekolah. Tanpa kegiatan 

peningkatan mutu SDM maka sekolah tersebut sangat sulid untuk 
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maju, apalagi memiliki prestasi dan menjadi sekolah unggulan. Oleh 

sebab itu kepala harus melaksanakan kegiatan peningkatan mutu 

SDM yang diperlukan agar bisa menjadi sekolah yang maju dan 

diminati oleh masyarakat. 

a) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah sehubungan 
kegiatan sekolah untuk peningkatan mutu SDM didapat data 
"mengikutkan guru dalam MGMP, Workshop dan Diklat/Bimtek" 
(wawancara tanggal 7 Pebruari 2018). 

Senada dengan kepala sekolah, komite sekolah mengatakan 
"Workshop, MGMP dan Pelatihan " (wawancara tanggal 7 
Pebruari 2018). 

Sehubungan dengan hal ini bendahara mengatakan program 
peningkatan mutu SDM melalui "kegiatan pengembangan 
keprofesian berkelanjutan, MGMP, kegiatan ekstrakurikuler dan 
bimbingan be/ajar" (wawancara tanggal 7 Pebruari 2018). 

Hal ini juga diperkuat oleh guru yang mengatakan program 
peningkatan mutu SDM melalui "kegiatan mengikuti workshop, 
bimtek dan kegiatan mutu MGMP " (wawancara tanggal 8 
Pebruari 2018). 

Sehubungan dengan hal ini siswa mengatakan "kegiatan 
pelatihan guru" (wawancara tanggal 8 Pebruari 2018). 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 

Hasil pencermatan dokumen RKAS dan buku kas umum 

terhadap kegiatan untuk peningkatan mutu SDM, ditemukan 

anggaran "kegiatan ekstrakurikuler (pramuka, PMR, seni tari, 

keagamaan, karate), pembayaran rekening internet, kegiatan 

MGMP (B. Indonesia, PKn, B. Jnggris, /i-fatematika, Pendais, 
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JPS, IP A, langganan koran, paket soal tes daya serap (I'DS) dan 

pembe/ian buku pelajaran untuk siswa ". 

Dari basil wawancara terhadap informan, pencermatan terhadap dokumen 

RKAS dan buku kas umum, sehubungan kegiatan yang dilaksanakan sekolah 

untuk peningkatan mutu SDM adalah mengefektifkan kegiatan 

ekstrakurikuler, mengikutkan guru dalam kegiatan MGMP berbagai mata 

pelajaran dan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, 

memaksimalkan penggunaan internet, KBM dan mengadakan bimbingan 

belajar, serta, rnengikuti kegiatan MKKS oleh kepala sekolah dan 

melaksanakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, bimbingan untuk prestasi 

siswa, melengkapi saran.a prasara pembelajaran, melaksanakan tes daya serap 

(TDS) dan pembelian buku pelajaran untuk siswa. 

6) Hasil penelitian pada aspek Peningkatan Mutu Non SDM 

Selain peningkatan mutu SDM, sekolah juga harus 

melaksanakan kegiatan peningkatan mutu non SDM. Kegiatan ini 

dapat memberi motivasi tersendiri kepada warga sekolah, sehingga 

dapat menciptakan iklim kinerja yang positif. Kegiatan peningkatan 

mutu non SDM diantaranya lingkungan sekolah yang asri, sejuk dan 

tertata rapi dan hubungan yang harmonis diantara warga sekolah. 

a) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah sehubungan 
kegiatan sekolah untuk peningkatan mutu µon SDM didapat data 
"pembangunan sarana prasarana, rehap bangunan, pembuatan 
taman, pembuatan green haose dan lain-lain" (wawancara 
tanggal 7 Pebruari 2018). 
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Senada dengan kepala sekolah, komite sekolah mengatakan 
''pembangunan sarana dan prasarana sekolah dan kegiatan 
renovasi bangunan" (wawancara tanggal 7 Pebruari 2018). 
Sehubungan dengan hal ini, bendahara mengatakan "kegiatan 
rehab bangunan, dan pengadaan sarana prasarana sekolah" 
(wawancara tanggal 7 Pebruari 2018). 

Hal ini juga diperkuat oleh guru yang mengakatan kegiatan 
sekolah untuk peningkatan mutu non SDM "kegiatan rehab 
bangunan , pengadaan sarana dan prasarana kegiatan be/ajar 
dan sarana olah raga" (wawancara tanggal 8 Pebruari 2018). 

Sehubungan dengan hal ini siswa mengatakan kegiatan sekolah 
untuk peningkatan mutu non SDM "Perbaikan sarana prasarana, 
pembuatan gazebo, kantin sehat dan green gouse" ( wawancara 
tanggal 8 Pebruari 2018). 

b) Hasil Pencermatan Dokumen 

Hasil pencermatan dokumen RKAS dan buku kas umum 

terhadap kegiatan untuk peningkatan mutu non SDM, ditemukan 

anggaran "kegiatan pengecatan pagar sekolah, pembelian bibit 

dan pupuk untuk penghijauan, kabel, lampu, meja, kursi, rehab 

wc siswa" 

c) Hasil Observasi Lapangan 

Hasil Observasi lapangan terhadap kegiatan sekolah untuk 

peningkatan mutu non SDM yang dilakukan peneliti ditemukan 

''pagar sekolah yang telah tercat dengan rapi, tanaman yang 

tumbuh dengan hijau dan rindang, terdapat meja kursi yang telah 

diperbaiki dan wc siswa yang dapat difungsikan dengan baik" 

( observasi lapangan tanggal 22 Pebruari 2018). 

Dari hasil wawancara terhadap inf orman, pencermatan terhadap dokumen 

RKAS dan buku kas umwn dan Observasi Lapangan sehubungan kegiatan 
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yang dilaksanakan sekolah untuk peningkatan mutu non SDM yaitu 

pembangunan saran.a dan prasarana sekolah, kegiatan renovasi bangunan, 

pengadaan sarana dan prasarana kegiatan belajar dan sarana olah raga, 

melaksanakan penanaman tumbuhan dan melaksanakan perbaikan terbadap 

meja kursi siswa dan sarana lainnya. 

C. Pembahasan 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama penelitian adalah 

Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah untuk 

Peningkatan Mutu Pendidikan SMP di Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2017, 

dari 3 (tiga) smp yang menjadi tempat penelitian. Berdasarkan basil penelitian 

tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah untuk 

Peningkatan Mutu Pendidikan SMP di Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2017, 

sesuai dengan fokus penelitian dipaparkan dengan menganalisa dan membahas 

basil penelitian pada pembahasan setiap fokus masalah melalui komponen 

konteks, input, proses dan produk. 

1. Komponen Konteks Prioritas Penggunaan Dana BOS Berdasarkan 

Analisis Kebutuhan 

Hasil temuan program penggunaan dana BOS berdasarkan analisis 

kebutuhan prioritas yang dikemukakan oleh kepala sekolah, komite dan 

bendahara dari hasil wawancara dan pencermatan dokumen RKAS pada 3 

SMP di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Tabun 2017 adalah 

prioritas program yang didahului dengan adanya proses analisis terhadap 

kebutuhan, sehingga program yang dirancang dapat tepat sasaran dan 
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memberi efek yang maksimal pada proses peningkatan pelayanan 

pendidikan di sekolah. Dengan dilaksanakannya analisis terhadap rencana 

program yang dibuat sehingga hal ini berdampak pada anggaran yang 

direncanakan sehingga bisa tepat sasaran dan memberi manfaat yang 

maksimal bagi sekolah. Proses analisis kebutuhan yang dilanjutkan dengan 

penyusunan prioritas program dilakukan dengan melibatkan semua 

pihak/stakeholder yang memiliki kepentingan dan tanggungjawab terhadap 

kelangsungan pendidikan di sekolah, hal ini sesuai dengan pendapat 

Mulyatinjngsih dan Retnawati (2014 : 319) evaluasi konteks dilakukan 

untuk menguji apakah tujuan dan prioritas program telah dirancang 

berdasarkan analisis kebutuhan. 

Hasil temuan penelitian membuktikan, baik di SMP Negeri 2, 4 

maupun 8 Tanah Grogot terjadi proses pertemuan/rapat antara beberapa 

komponen pendidikan yang terlibat di sekolah, untuk menentukan program 

sebagru hasil dari program tahun yang akan datang. Dari proses pertemuan 

itu tersusun menjadi draf RKAS yang memuat berbagai kegiatan yang akan 

dibiayai menggunakan dana BOS, hal ill menggambarkan bahwa komponen 

konteks prioritas penggunaan dana BOS telah melalui tahapan yang dimulai 

dari analisis, penyusunan rancangan hingga dihasilkan suatu dokumen 

dalam skala prioritas. Proses ill tentu senada dengan pendapat Fattah 

(dalam Akdon 2017 :70) yang menyatakan agar anggaran menjadi lebih 

baik seharusnya mengikuti prosedur, mengidentifikasi kegiatan yang akan 

dilakukan selama periode anggaran, menginformasikan anggaran dalam 
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bentuk format formasi yang telah disetujui dan menyusun usulan anggaran 

untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. 

Program yang telah dilakukan di sekolah bertujuan untuk 

mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah, sehingga dapat 

berimbas pada meningkatnya komponen lulusan, tersedianya sarana prasana 

sekolah yang semuanya itu merupakan cakupan dalam 8 standar minimal 

sekolah. Program wajib harus dilaksanakan oleh sekolah tertuang dalam 

dalam 8 ( delapan) standar pembiayaan yang semuanya itu merupakan 

menjabaran lebihjauh dari visi, misi dan tujuan sekolah, sedangkan prioritas 

program yang disusun oleh sekolah merupakan program khusus untuk 

mencapai keberhasilan/prestasi tertentu yang biasanya menjadi program 

kebanggaan sekolah tersebut. 

Berdasarkan basil penelitian, ditemukan prioritas program 

berdasarkan analisis kebutuhan dari ketiga sekolah, yang menjadi fokus 

penelitian semuanya menjadikan program adiwiyata dan usaha kesehatan 

sekolah menjadi prioritas program sekolah. Karena ketiga sekolah tersebut 

memprogramkan sekolah sehat dan adiwiyata sehingga anggaran yang 

direncanakan juga mengarah ke program tersebut sehingga ketiga sekolah 

tersebut dapat meraih prestasi baik di lomba sekolah sehat maupun lomba 

sekolah adiwiyata. 

Persiapan penyusunan prioritas penggunaan dana BOS yang telah 

memberdayakan peserta didik, guru, komite sekolah, kepala sekolah serta 

:;emua stakeholder dalam mengelola sekolah sebagai lim yang bekerja sama 
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untuk menentukan sesuatu yang baru bagi siswa, guru, kepala sekolah 

membuat rencana skenario (tahap-tahap) program yang akan dilaksanakan 

satu tahun atau lebih. Pertemuan dalam wujud rapat komite sekolah 

menciptakan masyarakat belajar sebagai salah satu strategi mensukseskan 

program yang akan dilaksanakan. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat 

Arikunto dan Jabar (2014 :2) yang menyatakan bahwa suatu evaluasi adalab 

proses kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu 

yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan altematif 

yang tepat dalam mengambil keputusan. 

2. Komponen Input Pemanfaatan Dana BOS dalam rangka Pemenuhan 

Standar Nasional Pendidikan 

Hasil temuan penelitian pemanfaatan dana BOS dalam rangka 

pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) berdasarkan hasil 

wawancara peneliti dengan kepala sekolah, komite sekolah, bendahara, guru 

dan siswa, hasil pencermatan dokumen RKAS dan buku kas umurn dan 

hasil observasi di lapangan yang telah dilaksanakan di SMP Kecamatan 

Tanah Grogot menunjukan bahwa pemanfaatan dana BOS sudah 

direncanakan dan dimanfaatkan untuk memenuhi 8 standar nasional 

pendidikan yang dibuktikan dalam dokumen RKAS, yang dimulai dari 

anggaran untuk pemenuhan standar kompetensi lulusan, isi, proses, PTK, 

sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan perulian. Berdasarkan hasil 

penelitian terhadap pencermatan dokumen RKAS ketiga SMP yang menjadi 

fokus penelitian masih ada sekolah yang membuat dokomen RKAS tidak 
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sesuai dengan format yang menjadi acuan dari Permendikbud Nomor 8 

Tahun 2017, tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS. Hal ini 

kontra produktif dengan apa yang disampaikan saat wawancara dan laporan 

dana BOS dalam buku kas umum. 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pencermatan dokumen RKAS 

ketiga SMP yang menjadi fokus penelitian, ketiga sekolah tidak 

menyediakan anggaran untuk pendidik maupun tenaga kependidikan untuk 

mengikuti atau melaksanakan secara mandiri kegiatan pelatihan peningkatan 

kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Pelatihan peningkatan 

kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan memegang peran yang sangat 

penting dalam keberhasilan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Dari 

kegiatan tersebut pendidik dan tenaga kependidikan dapat mengaplikasikan 

kompetensi yang dimiliki kepada peserta didik dan tenaga kependidikan 

terhadap pekerjaan yang dihadapinya di sekolah. Kegiatan pada standar 

pendidik dan tenaga kependidikan sangat diperlukan baik oleh pendidik 

maupun tenaga kependidikan untuk mengembangkan kompetensi yang 

dimiliki serta akan berdampak pada kemampuan dalam melaksanakan tugas 

di sekolah. 

Kegiatan pada standar isi merupakan suatu kegiatan yang menunjang 

pelaksanaan kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Sekolah harus 

mendukung kegiatan tersebut dengan mengalokasikwi anggaran dari dana 

13os, terutama untuk pembiayaan kegiatan k~lengkapan perangkat 

~urikulum dan pelatihan yang berhubungan dengan kµ,fikulum. 
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Penerapan Standar Nasional Pendidikan merupakan serangkaian 

proses peningkatan penjaminan mutu pendidikan nasional dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat serta memenuhi hak tiap warga negara untuk 

mendapatkan pendidikan yang bermutu. Proses pemanfaatan dana BOS oleh 

sekolah sudah melalui program analisis dalam pemanfaatannya sehingga 

R.KAS yang dihasilkan untuk pemenuhan standar nasional pendidikan 

bermanfaat dalam keterlaksanaan maupun produk mutu yang mgm 

diwujudkan. 

Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Alcdon, Kurniady 

dan Darmawan D (2017: 79), yang menyatakan bahwa agar anggaran 

menjadi lebih baik seharusnya mengikuti prosedur penyusunan anggaran 

sebagai berikut : 

a. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode 

anggaran; 

b. Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujaidan 

dipergunakan oleh instansi tertentu 

c. Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak 

yang berwenang. 

Jika setiap sekolah mengikuti format penyusunan RKAS yang telah 

ditentukan dalam Permendikbud Nomor 08 Tahun 2017, dapat diyakini 

fidak akan ada sekolah yang salah dalam penyusunan ~S. Demikian juga 

dengan anggaran yang akan disusun dan dibuat dalam RKAS, jika telah 
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dilakukan identifikasi terhadap kegiatan yang memang diperlukan, maka 

anggaran untuk kegiatan tersebut dipastikan akan termuat dalam RKAS. 

Namun demikian pada dasarnya ketiga SMP yang menjadi fokus 

penelitian sudah merencanakan anggaran dan menggunakan anggaran dana 

BOS sesuai dengan ketententuan penggunaan dana BOS berdasarkan 

Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 yang penggunaanya harus digunakan 

untuk keperluan: 

a. Pengembangan perpustakaan sekolah; 

b. Penerimaan peserta didik baru; 

c. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler; 

d. Kegiatan evaluasi pembelajaran; 

e. Pengelolaan sekolah; 

f. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependiclikan; 

g. Langganan daya dan jasa; 

h. pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah; 

1. Pembayaran honor (guru dan tenaga kependidikan honorer); 

J. Pembelian/ perawatan alat multi media pembelajaran; 

k. Dan biaya lainnya. 

Juga sudah memenuhi kriteria dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 

tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang merupakan 

fcriteria minimal yang harus dipenuhi dalam rangka akuntabilitas 

penyelenggaraan pendidikan, yang meliputi 8 standar yaitu standar 
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kompetensi lulusan, isi, proses, PTK, sarana prasarana, pengelolaan, 

pembiayaan dan penilian. 

3. Komponen proses pelaksaoaan penggunaan program dana BOS 

Hasil temuan proses pelaksanaan penggunaan dana BOS dalam rangka 

pemenuhan Standar Nasional Nendidikan (SNP) berdasarkan hasil 

wawancara dengan kepala sekolah, komite sekolah, dan bendahara dan hasil 

pencermatan dokumen RKAS dan buku kas umum yang telah dilaksanakan 

pada 3 SMP di Kecamatan Tanah Grogot menunjukan bahwa proses 

pelaksanaan penggunaan program dana BOS dapat dilaksanakan 

seluruhnya, walaupun terdapat kendala dalam pelaksanaan penggunaan dana 

BOS tersebut yang disebabkan karena terlambatnya pencairan dana BOS 

dan ketidaksesuaian harga di lapangan dengan standar harga yang sudah 

ditetapkan oleh pemerintah. Kendala keterlambatan pencairan dana BOS 

dapat diatasi oleh pihak sekolah dengan melakukan kerjasama kepada pihak 

ketiga dan kendala karena ketidaksesuaian harga di lapangan dengan standar 

harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah diatasi dengan mencari 

rekanan yang harga satuan barangnya sesuai dengan standar harga dari 

pemerintah. 

Kerjasama kepada pihak ketiga yang dilakukan oleh pengelola sekolah 

dalam menjalankan semua rencana kegiatan yang tertuang di dalam RKAS 

merupakan sebuah keberhasilan sekolah dalam penggunaan dana BOS dan 

pal tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

tvfenurut Alcdon, Kurniady D.A., dan Darmawan D. (2017: 23), pembiayaan 
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pendidikan merupakan aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana 

(pendapatan) yang diterima dan bagaimana penggunaan dana tersebut 

dipergunakan untuk membiayai seluruh program pendidikan yang telah 

ditetapkan. 

Kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah dalam menyelesaikan 

masalah keterlambatan pencairan dana BOS dengan melakukan kerja sama 

dengan pihak ketiga khususnya untuk kegiatan yang bersifat non fisik dan 

belanja modal seperti kegiatan untuk pendukung proses pembelajaran, 

pelaksanaan ulangan semester, keperluan ATK rutin sekolah dan menunda 

kegiatan yang bersifat fisik dan melanja modal hingga dana BOS bisa 

didapal dan ketidaksesuaian harga di lapangan dengan standar barga yang 

sudah ditetapkan oleh pemerinlah diatasi dengan mencari rekanan yang 

harga satuan barangnya sesuai dengan standar harga dari pemerintab, hal ini 

sudah sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mulyatiningsih dan 

Retnawati (2014: 3 .22), evaluasi proses bertujuan untuk mengidentifikasi 

atau memprediksi hambatan-hambatan atau implementasi program. Dalam 

hal ini pihak sekolah telah melaksanakan identifikasi terhadap 

hambatan/kendala yang terjadi dan sekaligus berhasil mengatasi 

hambatan/kendala yang dihadapi, sehingga proses pembelajaran dan 

kegiatan sekolah yang telah diprogramkan dalam RKAS dapat dilaksanakan 

'dengan baik. 
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4. Komponen Produk Peningkatan Mutu Pendidikan SMP 

Hasil temuan pemanfaatan dana BOS dalam rangka peningkatan mutu 

pendidikan pada 3 SMP di Kecamatan tanah Grogot melalui program dana 

BOS berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, komite sekolab, 

bendahara, guru dan siswa, hasil pencermatan terhadap dokumen RKAS 

yang menjadi rencana anggaran dana BOS dan buku kas umum yang 

merupakan cacatan laporan keuangan untuk kegiatan pembinaan terhadap 

pendidik dan tenaga kependidikan serta terhadap kegiatan kesiswaan seperti 

pembinaan kegiatan ekstrakurikuler, mengikuti berbagai kegiatan lomba dan 

pertandingan dan basil observasi di lapangan terhadap piala/tropy, kegiatan 

pemeliharaan, pemenuhan sarana prasarana pada SMP di Kecamatan Tanah 

Grogot menunjukan bahwa pemanfaatan dana BOS sudah direncanakan dan 

dimanfaatkan untuk peningkatan mutu pendidikan yang dibuktikan melalui : 

1. Aspek Hasil Ujian Nasional 

Perolehan nilai UN yang cukup tinggi, walaupun ada beberapa 

mata pelajaran yang nilainya mengalarni penurunan baik dilihat dari sisi 

nilai tertinggi maupun dari nilai rata-rata. Pada sisi penerimaan siswa 

peserta didik barn, lulusan SMP Tanah Grogot mayoritas di terima di 

SMA/SMK negeri Tanah Grogot. Hal tersebut menunjukan bahwa 

pemanfaatan dana BOS oleh sekolah dapat meningkatkan mutu 

pendidikan pada aspek nilai ujian nasional. 
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2. Aspek Prestasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Prestasi yang diraih guru SMP Tanah Grogot yang berhasil meraih 

prestasi pada pemilihan guru berprestasi tingkat propinsi Kalimantan 

Timur dan menjadi duta guru berprestasi pada pemilihan guru berprestasi 

tingkat nasional. Beberapa orang guru menjadi instruktur nasional pada 

kegiatan pengembangan kepribadian berkelanjutan (PKB) untuk 

Kabupaten Paser dan ada juga guru yang menjadi tim penulis soal mata 

pelajaran ujian nasional. Hal tersebut membuktikan bahwa kegiatan 

MGMP yang dilaksanakan dengan menggunakan dana BOS dapat 

meningkatkan mutu pendidikan dan hal ini dapat menjadi motivasi yang 

sangat baik bagi siswa. 

3. Aspek Prestasi Siswa 

Dilihat dari hasil wawancara dan pencermatan dokumen prestasi 

yang berupa piagam dan hasil observasi lapangan terhadap piala/tropi 

yang diraih oleh siswa SMP Tanah Grogot baik di tingkat kabupaten dan 

propinsi dan sudah ada beberapa orang yang menjadi duta Propinsi 

Kalimantan Timur untuk mengeikuti lomba 02SN dan FL2SN pada 

tingkat nasional. Hal ini menunjukan bahwa banyaknya prestasi yang 

dir~h siswa tidak terlepas dari pemanfaatan dana BOS dalam bentuk 

pembiayaan kegiatan pelaksanaan ekstrakurikuler, pembiayaan 

pengembangan diri siswa dan pembiayaan sarana prasarana pendukung 

lainnya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dari aspek prestasi 

s1swa. 
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4. Aspek prestasi Sekolah 

Melalui kegiatan analisis program prioritas yang direncanakan oleh 

pihak sekolah dengan stakeholder yang dimuat dalam RKAS dengan 

memanfaatkan dana BOS maka prestasi sekolah akan mudah diraih. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, komite sekolah dan 

bendahara, pencermatan terhadap dokumen RKAS dan laporan 

penggunaan dana BOS dalam buku kas umum, menunjukan bahwa 

dengan pemanfaatan dana BOS dengan baik yang digunakan pada 

kegiatan pengelolaan lingkungan sekolah dalam bentuk pembuatan 

taman, penghijauan lingkungan sekolah, pembelian sarana prasarana 

kebersihan, dan pengelolaan lingkungan sekolah dengan bai~ dapat 

menghasilkan prestasi sekolah, baik prestasi usaha kesehatan sekolah 

maupun prestasi sekolah adiwiyata. 

5. Aspek Peningkatan Mutu SDM 

Peningkatan mutu sekolah tidak bisa dilepaskan tanpa pelaksanaan 

kegiatan peningkatan mutu SDM, oleh sebab itu pelaksanaan mutu SDM 

mutlak diperlukan. Berdasarkan basil wawancara kepala kepala sekolah, 

komite sekolah, bendahara, guru dan siswa, pencermatan terhadap 

dokumen RKAS dan buku kas umum SMP Negeri 2, 4 dan 8 Tanah 

Grogot sudah memanfaatkan dana BOS untuk peningkatan mutu SDM. 

Hal tersebut terlihat dari pembiayaan yang dialokasikan dan digunakan 

oleh sekolah untuk keperluan peningkatan 111\ltu pendidikan yaitu 

mengefektifkan kegiatan ekstrakurikuler, men~ikutkan guru dalam 
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kegiatan MGMP berbagai mata pelajaran, kegiatan pengembangan 

keprofesian berkelanjutan, memaksimalkan penggunaan internet, 

memaksimalkan proses kegiatan belajar mengajar, mengadakan 

bimbingan belajar, mengikuti kegiatan MKKS oleh kepala sekolah, 

melaksanakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, mengikuti kegiatan 

perlombaan dan pertandingan baik untuk prestasi siswa, PTK maupun 

sekolah. 

6. Aspek Peneningkatan Mutu non SDM 

Peningkatan mutu non SDM juga merniliki peran penting dalam 

peningkatan mutu pendidikan, oleh sebab itu sekolah juga hams 

merencanakan pemanfaatan dana BOS untuk kegiatan yang bersifat non 

SDM. Kegiatan ini berupa kegiatan penataan lingkungan sekolah yang 

asri, sejuk, tertata rapi dan terciptanya hubungan yang harmonis diantara 

warga sekolah. Hal ini dapat memberi motivasi tersendiri kepada warga 

sekolah, sehingga dapat menciptakan iklin1 kinerja yang positif. 

Penggunaan dana BOS yang dimanfaatkan oleh sekolah untuk pengadaan 

sarana dan prasarana sekolah. melaksanakan kegiatan renovasi bangunan, 

pengadaan sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar dan sarana 

olah raga, melaksanakan penanaman tumbuhan dan melaksanakan 

perbaikan terhadap meja kursi siswa dan sarana lainnya. Semua kegiatan 

tersebut merupakan kegiatan untuk peningkatan mutu non sumber daya 

manusia. Kegiatan yang bersif;it peningkatan llll1tu non sumber daya 
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manusia sangat besar pengaruhnya terhadap tercapainya peningkatan 

mutu manusia yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan. 

Dari pembahasan di atas membuktikan, bahwa dengan adanya 

pemanfaatan dana BOS yang telah dilakukan dengan analisis program dan 

dengan diprogramkannya program prioritas sekolah dengan melibatkan 

semua stakeholder yang ada. Program sekolah yang telah disusun kemudian 

dituangkan ke dalam RAKS dan dilaksanakan dengan penuh 

tanggungjawab sehingga menghasilkan banyak prestasi, baik prestasi siswa, 

pendidik dan tenaga kependidikan, sekolah dan lingkungan sekolah yang 

baik sehingga meningkatkan mutu pendidikan SMP di Kecamatan Tanah 

Grogot. Persoalan mutu pendidikan bukanlah hal yang sederhana, 

melainkan suatu kegiatan dinamis dan penuh tantangan yang akan 

berkembang setiap saat. 

Hasil atau prestasi yang positif yang telah diraih oleh sekolah, 

pendidik dan tenaga kependidikan dan siswa, hal ini menunjukaan telah 

terjadi peningkatan mutu terhadap ketiga SMP Negeri 2, 4 dan 8 Tanah 

Grogot, Kabupaten Paser. Sesuai dengan pendapat Wirawan , Haryono dan 

Hadi (2013) yang menyatakan mu tu pendidikan juga dapat menunjukan 

tingkat baik/buruknya input, proses dan keluaran /output dari pendidikan di 

lingkungan sekolah dalam menuntaskan kebutuhan pendidikan yang 

ditentukan. Hal tersebut juga diperkuat oleh Widodo, S. E (2011: 18) 

menyatakan dalam kontek pendidikan pengertian mutu mengacu pada 

proses dan basil pendidikan. Proses pendidikan melibatkan berbagai input, 
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yaitu bahan ajar, metodelogi, sarana sekolah, dukungan administarsi dan 

sarana prasarana lainnya. Selanjutnya Widodo, S.E (2011: 18) menyatakan 

kualitas dalam konteks "hasil pendidikan" mengacu pada prestasi yang 

dicapai oleh sekolah (siswa, PTK, dan atas nama lembaga) pada setiap 

kurun waktu tertentu. Hal ini berarti mutu pendidikan tidak terlepas dari 

input, proses dan keluaran/output/prestasi yang diperoleh sekolah (siswa, 

PTK, lembaga) dalam pemanfaatan dana (dana BOS) selama tahun 

anggaran. 
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A. Simpulan 

BABV 
SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis data hasil evaluasi terhadap Pelaksanaan 

Program Bantuan Operasional Sekolah untuk Peningkatan Mutu Pendidikan 

SMP di Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2017, dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Komponen Konteks Prioritas Program berdasarkao Analisis 

Kebutuhan 

Analisis kebutuhan prioritas program penggunaan dana BOS SMP 

di Kecamatan Tanah Grogot dibuat dengan melibatkan semua 

pihak/stakeholder yang memiliki kepentingan dan tanggungjawab 

terhadap pembahasan anggaran dana BOS, pengesahan RKAS, rapat 

pembahasan kegiatan kelulusan siswa kelas IX dan lain-lain, yang dapat 

dibuktikan dengan adanya surat keputusan dari kepala sekolah tentang tim 

manajemen dana BOS, adanya daftar hadir rapat komite dan adanya bukti 

pengesahan RKAS. Prioritas program penggunaan dana BOS yang dibuat 

sekolah didahului dengan adanya proses analisis terhadap kebutuhan. 

Proses analisis terhadap kebutuhan dilaksanakan agar program yang 

dirancang dapat tepat sasaran dan memberi efek yang maksimal pada 

proses peningkatan pelayanan pendidikan di sekolah. Hal ini diharapkan 

agar dapat mencapai dengan baik tujuan dari visi dan misi sekolah yang 

telah dicanangkan. 
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Di antara program yang diprioritaskan oleh ketiga SMP di Tanah 

Grogot adalah program sekolah sehat dan program sekolah berwawasan 

lingkungan atau program sekolah adiwiyata. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa program penggunaan dana BOS SMP di Kecamatan Tanah Grogot 

Tahun Anggaran 2017 sudah dirancang berdasarkan analisis kebutuhan 

prioritas. 

2. Komponen Input Pemanfaatan Dana BOS untuk Pemenuhan SNP 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, komite 

sekolah dan bendahara, hasil pencermatan terhadap RKAS dan buku kas 

umum penggunaan dana BOS dan hasil observasi di lapangan 

sehubungan pemanfaatan dana BOS untuk: pemenuhan standar nasional 

pendidikan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

pada Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017, yaitu Pengembangan 

perpustakaan sekolah, Penerimaan peserta didik barn, Kegiatan 

pembelajaran dan ekstrakurikuler, Kegiatan evaluasi pembelajaran, 

Pengelolaan sekolah, Pengembangan profesi guru dan tenaga 

kependidikan, Langganan daya dan jasa, pemeliharaan dan perawatan 

sarana dan prasarana sekolah, Pembayaran honor (guru dan tenaga 

kependidikan honorer), Pembelian/ perawatan alat multi media 

pembelajaran hal tersebut sudah terpenuhi dalam standar kompetensi 

lulusan, isi, proses, PTK, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan 

penilian, walaupun ditemukan masih ada sekolah yang tidak 

menyediakan anggaran untuk kegiatan peningkatan kompetensi pendidik 
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dan tenaga kependidikan dan kegiatan pada standar isi serta ditemukan 

format penyusunan RKAS Tahun 2017 tidak sesuai dengan lampiran 

format dari Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017, namun demikian pada 

dasamya ketiga SMP yang menjadi fokus penelitian sudah merancanakan 

dan memanfaatkan anggaran dana BOS sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Sehingga dapat disimpulkan, SMP di Kecamatan Tanah Grogot 

sudah memenuhi kegiatan yang wajib dilaksanakan dan sudah 

memanfaatan dana BOS dalam rangka pemenuhan standar nasional 

pendidikan (SNP). 

3. Komponen Proses Pelaksanaan Penggunaan Program Dana BOS 

Proses pelaksanaan penggunaan program dana BOS SMP di 

Kecamatan Tanah Grogot pada umumnya dapat dilaksanakan secara 

keseluruhan, walaupun mengalami kendala dalam pencairan anggaran 

berupa keterlambatan dalam pencairan angggran dana BOS. Kendala 

tersebut dapat diatasi melalui kerja sama dengan pihak ketiga, terutama 

jika program tersebut berupa keperluan proses pembelajaran berupa alat 

tulis kantor (ATK) dan keperluan ulangan semester berupa penggandaan 

soal, tetapi jika kegiatan tersebut berupa perawatan/pemeliharaan atau -

pembelian bahan modal maka kegiatan tersebut mengalami penundaan 

sampai anggaran dana BOS sudah diperoleh oleh pihak sekolah. 

4. Komponen Produk Peningkatan Mutu Pendidikan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, komite 

sekolah, · bendahara, guru dan siswa, hasil pengamatan terhadap 
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piala/tropy yang diraih siswa, pencermatan terhadap sertifikat, RKAS 

dan buku kas umum penggunaan dana BOS dan hasil observasi di 

lapangan sehubungan peningkatan mutu pendidikan SMP dapat 

disimpulkan: 

a. Prestasi yang dicapai siswa dalam kegiatan FLS2N yang berhasil 

mewakili Kabupaten Paser pada kegiatan FLS2N tingkat Propinsi 

Kalimantan Timur. Dalam hal ini ketiga SMP yang menjadi objek 

peneltian dapat mencapai prestasi. 

b. Prestasi yang dicapai guru berhasil menjadi duta Kalimantan Timur 

dalam lomba Guru Berprestasi di tingkat nasional. Dari ketiga SMP 

yang menjadi objek penelitian, ada I (satu) sekolah yang gurunya 

belum berhasil mencapai prestasi sampai tingkat nasional ataupun 

menjadi instruktur nasional. 

c. Prestasi yang dicapai sekolah dalam kegiatan adiwiyata berhasil 

menjadi duta Kabupaten Paser pada kegiatan lomba adiwiyata mandiri 

di tingkat Propinsi Kalimantan Timur. Dalam hal prestasi sekolah ini, 

2 (dua) sekolah berhasil meraih prestasi adiwiyata tingkat kecarnatan 

dan 1 (satu) sekolah berhasil meraih prestasi adiwiyata tingkat 

kabupaten dan menjadi duta untuk tingkat provinsi. 

d. Pencapaian nilai basil ujian nasional secara keseluruhan dari ketiga 

SMP yang menjadi objek penelitian adalah baik, dengan diterimanya 

luJusan siswa ketiga SMP tersebut pada SMA dan SMK negeri yang 

ada di Tanah Grogot. Dari hasil pengamatan terhadap dokumen daftar 
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nilai hasil ujian nasional ada beberapa mata pelajaran di ketiga SMP 

yang menjacli objek penelitian mengalami penurunan nilai tertinggi. 

e. Peningkatan mutu dari segi SDM juga terlihat, dengan telaksananya 

kegiatan ekstrakurikuler, bimbingan belajar, MGMP, dan MKKS. 

Adanya guru yang berhasil menjadi duta guru berprestasi yang 

mewakili Kalimantan Timur pada ajang guru berprestasi ditingkat 

nasional dan ada beberapa guru yang menjadi instruktur nasional 

untuk beberapa mata pelajaran pada tingkat Kabupaten Paser, namun 

demikian tidak semua guru dari ketiga SMP yang menjacli objek 

penelitian mempunyai prestasi yang lebih. 

f. Peningkatan mutu juga terwujud dalam meningkatnya sarana dan 

prasarana sekolah, peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran, 

serta terwujudnya tingkungan sekolah yang sehat melalui program 

penghijauan, program sekolah sehat dan adiwiyata. Tewujudnya 

lingkungan yang sehat dari ketiga SMP tersebut tidak terlepas dari 

program prioritas yang telah diprogramkan. 

Berdasarkan data, dapat disimpulkan dengan pemanfaatan 

anggaran dana BOS yang sudah dilakukan analisis terhadaap kebutuhan, 

adanya program prioritas yang diprogramkan dalam R.KAS. Anggaran 

dana BOS yang pemanfaatannya direncana dengan baik dan dalam 

pelaksanaan penggunaan anggaran digunakan sesuai dengan rencana 

yang telah diprogramkan dan anggaran dana BOS yang dimanfaatkan 

juga berhasil meraih berbagai prestasi, baik sisw.a, pendidik, maupun 
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sekolah serta lingkungan sekolah yang tertata rapi sehingga hal tersebut 

dapat meningkatan mutu pendidikan SMP di Kecamatan Tanah Grogot. 

B. Saran 

Berdasarkan basil penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Program 

Bantuan Operasional Sekolah untuk Peningkatan Mutu Pendidikan SMP di 

Kecarnatan Tanah Grogot Tahun 2017, maka rekomendasi yang sarnpaikan, 

kepada tim penyusun anggaran dana BOS, kepala sekolah dan Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser adalah : 

1. Bagi tim penyusun anggaran dana BOS direkomendasikan agar menyusun 

rencana program dana BOS sesuai dengan Permendikbud nomor 08 Tahun 

2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS, yaitu berdasarkan 8 

(delapan) standar nasional pendidikan (SNP) atau petunjuk teknis terbaru 

yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, agar 

semua kebutuhan sekolah dapat terpenuhi dengan baik. Lakukan 

pembagian anggaran yang sesuai dengan kebutuhan sekolah secara 

proporsional sehingga anggaran yang telah disusun sudah sesuai dengan 

kebutuhan sekolah selama 1 (satu) tahun anggaran. 

2. Bagi kepala sekolah sebagai pengelola sekolah: 

a. Dalarn penyusunan rencana kegiatan anggaran sekolah, kepada kepala 

sekolah direkomendasikan agar melibatkan stakeholder secara 

maksimal mulai dalam rapat-rapat pembahasan anggaran sampai 

kepada pengesahan anggaran, bukan hanya pada pengesahan RKAS 

saja. Termasuk dalam penyusunan anggaran yang dana kegiatannya 
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mu.mi dari orangtua siswa, contohnya anggaran kegiatan perpisahan 

siswa kelas IX, yang bukan hanya melibatkan komite sekolah tetapi 

harus melibatkan orangtua secara keseluruhan tetapi jika jumlah kelas 

terlalu banyak maka dapat melibatkan orangtua secara perwakilan kelas 

dengan setiap kelas diwakili oleh 5 - 10 orangtua siswa. 

b. Dalam menyusun rencana program sekolah harus melakukan analisis 

kebutuhan dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan program 

strategis yang telah dibuat oleh sekolah sebelumnya. Visi. Misi, tujuan 

dan program strategis sekolah dapat direvisi sesuai kebutuhan yang 

yang selaras dengan perkembangan dari program strategis Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

c. Prioritas program sekolah harus dibuat berdasarkan program strategis 

yang mengacu pada tujuan, misi dan visi sekolah yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Program strategis tersebut harus termuat dengan jelas dan 

disebutkan apa nama praogram tersebut agar semua orang dapat 

mengetahuinya. 

3. Bagi kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah, direkomendasikan 

a. Peningkatan mutu yang sudah diraih, seperti prestasi siswa, guru, dan 

sekolah hendaknya dapat dipertahankan dan jika memungkinkan bisa 

ditingkatkan. 

b. Peningkatan mutu dari segi peningkatan sarana prasarana sekolah perlu 

terns ditingkatkan. 
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c. Peningkatan mutu dari SOM perlu terus dilaksanakan, terutama pada 

standar PTK yaitu kegiatan peningkatan kompetensi pendidik dan 

tenaga kependidikan yang masih terbatas pada kegiatan MGMP dan 

MKKS. 

4. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser, 

direkomendasikan : 

a. Ketentuan penggunaan anggaran hendaknya disampaikan pada akhir 

tahun anggaran, agar tim penyusun anggaran di sekolah dapat langsung 

menerapkan ketentuan tersebut tanpa harus merubah anggaran yang 

telah ditetapkan. 

b. Pencairan anggaran dana BOS bisa tepat waktu sesuai dengan triwulan 

yang berjalan sehingga tim pengguna anggaran di sekolah bisa 

menggunakan anggaran juga tepat waktu, agar kegiatan sekolah bisa 

berjalan lebih baik lagi, terutama dalam kegiatan perbaikan sarana 

prasarana sekolah dan pembelian balanja modal. 
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PEMERJNTAB KABUP ATEN PASER 
~ ~ INAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
~ Komplek Perkontonm Jin Kesumo Bongsa Km 5 Gedung B Lontal I Kav 2 Tona"°"' Kode Pos 762%1 

Kepada Yth. 

SURAT PENGANJAR 
Nomor: 045.4 I 1 o · I Vll/2018 

Kepala SMP Negeri ....................................... . 
Di-

Tempat 

Menindaklanjuti surat Kepala UPBJJ Universitas Terbuka Samarinda, Nomor 

1476/UN.31.46/LU2017 tanggal 18 Desember 2017, perihal akan dilaksanakannya 

penelitian dalam rangka penyusunan tesis oleh malwiswa Program Pascasatjana 

Program Studi Manajemen Pendidikan Dasar di sekolab saudara, mohon bantuan dan 

pemberian ijin penelitian sesuai dengan judul yang~ pada daftar di bawzth ini. 

No Nama Mahasiswa 

1. Syamsuriansyab 

2. NurRomli 

3. Said Syech Azhari 
Babud 

NIM Lokasi Penelitian 

500897575 SMPN 1 Batu 

Sopang 

500897418 SMPN 2 Kuaro 

500897496 . SMPN 2 Tanah 
Grogot 

t SMPN 4 Tanah 
Grogot ( 

L SMPN 8 Tanah 
Grogot 

JudulTesis 

Manajemen 
Penejngkatan Mutu 
Berbasis Sckolah pada 
SMPN 1 Batu Sopang 
Kab. Paser tahun 
pelajaran 201712018 
SupCrvisi Akademik 
melalui Pengamatan 
Kegiatan Lesson Study 

oleh Kepala Sekolah 
dalam Meningkatkan 
K.ompetensi Pedagogik 
dan Profesional Guru 

SMPN2Kuaro 
Evaluasi Pelaksanaan 
Program Bantuan 
Operasional Sekoll\h 
untuk Meningkatkan 
Mutu Pendidikan SMP 
di Kecamatan Tanah 
Grogot Tahun 2017 
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4. 

5. 

6. 

7. 
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Na.ma Mahasiswa NIM Lokui Penelltian JudulTesis 

RidwanS 500897489 SMPN 2 Pasir Pengaruh Model 
Belengk:ong Pembelajaran Inkuiri 

Terbimbing terhadap 
Ketenunpilan Berpikir 
Kritis siswa kelas VII 
SMPN 2 Pasir 
Belengkong 

Rekso Nurhadi 500897464 . SMPN 1 Kuaro Pengaruh Gaya 
L SMPN 2 Kuaro Kepemimpinan dan 
t SMPN 5 Kuaro Disiplin Kerja Guru 

terhadap Kinerja Guru 
SMP Negeri di 
Kecamatan Kuaro 

Kasmuji 500897353 .SMPN 1 Long Pengaruh Manajemen 
Ikis Sekolah dan 

>. SMPN 2 Long Kepemimpinan KepaJa 
Ilcis sekolah terhadap 

l. S.MPN 3 Long 
Dds Kinerja Guru pada 

t SMPN 4 Long SMP Negeri Long Dcis 
Ilds 

>. SMPN 5 Long 
Ilcis 

>. SMPN 6 Long 
l1ds 

Mahyuni 500897378 . SMPN 1 Kuaro Evaluasi Kinerja Guru 
?. SMPN 2 Kuaro Dalmn Pembelajaran 
t SMPN 3 Kuaro Bahasa Indonesia Kelas 
t SMPN 4 Kuaro VII Kurikulum 2013 

SMP di K.ecamatan 
Kuaro 

\ 

' Demikian ~~ atas perhatian clan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

~~~Uf"hariyanto, S.Sos 
mbina Utama Mada 

NIP. 19641227 198603 1 004 
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PEMERINTAH KOTA KABUPATEN PASER 
DINAS PENDi Di KAN DAN KEBUDAY AAN 

SMP NEGERI 2 TANAH GROGOT 
NSS. 201160101018 A.KREDITASI A NPSN. 30 400 147 

Jalan D.I Panjaitan No. 15 Tanah Grogot KabupatenPaser Kalimantan Timur 76211 
Telp/Fax No. (0543)21472 Email :smpn2tgt@yahoo.co.id 

SURAT IZIN PENELITIAN 

Nomor : 421/004.1 / SMPN 2-TGT// 2018 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : Jauhari, S.Pd, M.Pd 

NIP 
Jabatan 

: 19750510 199903 1 006 
: Kepala SMP Negeri 2 Tanah Grogot 

161 

Berdasarkan surat pengantar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Paser Nomor : 045.4/ lOMl/ 2018, tanggal 2 Januari 2018, tentang 

pemberian ijin penelitian dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan 

Operasional Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan SMP di Kecamatan 

Tanah Grogot Tahun 2017, pada dasarnya kami dapat memberikan ijin penelitian 

di SMP Negeri 2 Tanah Grogot, kepada : 

Nama 

NIM 

Jenjang 

: Said Syech Azbari Babud 

: 500897496 

: Pascasarjana (S2) 

Program Study: Magister Pendidikan Dasar 

Dengan ketentuan sebagai berikut 

1. Tidak menggangu proses pembelajaran. 

2. Mematuhi peraturan yang berlaku di SMP Negeri 2 Tanah Grogot. 

3. Hasil dokumentasi, wawancara dan observasi banya untuk penelitian. 

4. Selama melakukan penelitian berpakaian rapi dan sopan. 

Demikian surat ijin penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 
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PEMERINTAH KABUPATEN PASER 
162 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN 

SMP NEGERI 4 TANAH GROGOT 
Jalan Tanah Periuk- Bekoso tr(0543) 24210 e-mail: smp4tgt@yahoo.co.id 

Tanah Grogot, Kabupaten Poser 76211 

SURAT IJIN PENELITIAN 
Nomor :421.3/301/SMPN 4 TGT/2018 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : Suhaimi, S.Pd 

NIP : 19630605 198501 l 002 

Jabatan : Kepala SMP Negeri 4 Tanah Grogot 

Berdasarkan surat pengantar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Paser Nomor : 045.4/10/Vll/ 2018, tanggal 2 Januari 2018, tentang 

pemberian ijin penelitian dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan 

Operasional Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan SMP di Kecamatan 

Tanah Grogot Tahun 2017, pada dasamya kami dapat memberikan ijin penelitian 

di SMP Negeri 4 Tanah Grogot, kepada : 

Nama 

NIM 

Jenjang 

: Said Syech Azhari Babud 

: 500897496 

: Pascasarjana (S2) 

Program Study: Magister Pendidikan Dasar 

Dengan ketentuan sebagai berikut 

1. Tidak menggangu proses pembelajaran. 

2. Mematuhi peraturan yang berlaku di SMP Negeri 4 Tanah Grogot. 

3. Hilit dokwnentasi, wawancara dan observasi hanya untuk penelitian. 

4. Selama ~elakukan penelitian berpakaian rapi dan sopan. 

Demikian surat ijin penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan . 
sebagaimana mestinya. 
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Iii PEMERINTAH KABU PATEN PASER 
DINAS P ENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

~ 8 NEGERI TANAH GROGOT • Ju Ian D.I. Panjaibln DeSa Tll:pts. ~&ta·n Tnnab Cl'Oflot:. Kabupaten Paser - KaJlrnantnn Timur 
Telp. {OS•3) 5235478 Kod• Pos 76211 email : .smpn~moll.t:om 

Nomor : 302/005.1/SMPNSTGT/I/ 2018 

Yang bertanda tangan di bawab ini : 

Nama : Radiyati Hamid, S.Pd 

NIP : 19700421200012 2 006 

Jabatan : Kepala SMP Negeri 8 Tanah Grogot 

Berdasarkan surat pengantar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Paser Nornor : 045.4/IONII/ 2018, tanggal 2 Januari 2018, tentang 

pemberian ijin penelitian dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan 

Operasional Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan SMP di Kecamatan 

Tanah Grogot Tahun 2017, pada dasarilya kami dapat memberikan ijin penelitian 

di SMP Negeri 8 Tanah Grogot, kepada : 

Nama 

NIM 

Jenjang 

: Said Syech Azhari Babud 

: 500897496 

: Pascasarjana (S2) 

Program Study: Magister Pendidikan Dasar 

Dengan ketentuan sebagai berikut 

1. Tidak menggangu proses pembelajaran. 

2. Mematuhi peraturan yang berlaku di SMP Negeri 8 Tanah Grogot. 

3. Hasil dokumentasi, wawancara dan observasi hanya untuk penelitian. 

4. Selama melakukan penelitian berpakaian rapi dan so pan. 

Demikian smat ijin peneJitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

~Fiin~~ogot, 8 Januari 2018 
~~~lab, 

* ... .r.c"'l.,.,,iid, S.Pd 
LU.-~"'-',V.-21 200012 2 006 
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Lampiran 2 

Inform an : Kepala Sekolah 

Obyek Penelitian 

Prioritas program 
penggunaan dana 
BOS SMP di 
Kecamatan Tanah 
Grogot Tahun 
Anggaran 2017 

Pemanfaatan dana 
BOS dalam rangka 
pemenuhan standar 
nasional 
pendidikan (SNP) 

Data yang 
Dibarapkan 

Data Program yang 
menjadi skala prioritas 
pada Tahun 201 7 

Data Pemanfaatan dana 
BOS dalam rangka 
pemenuhan delapan 
standar nasional 
pendidikan (SNP) 

INSTRUMEN WA WAN CARA 

l ndikator Pertanyaan 

• Mengidentifikasi perencanaan 1. Apakah perencanaan program yang disusun 
program apakah telah di dahului dilakukan analisis kebutuhan? Mengapa 
dengan analisis kebutuhan . Apakah perencanaan program yang disusun 

• Mengidentifikasi perencanaan melibatkan steakhoulder 
program apakah melibatkan . Setiap sekolah selalu memiliki program 
steakhoulder prioritas, Apakah sekolah ini juga memiliki 

• Mengidentifikasi prioritas program prioritas? 
program penggunaan dana BOS . Jika ada, apa saja program prioritas 

• Mengidentitikasi 
standar isi 

• Mengidentifikasi 
standar proses 

• Mengidentifikasi 
standar pendidik 
kependidikan 

terse but? 

pemenuhan ~ · Apakah Bapak memanfaatkan anggaran 
dana BOS untuk pemenuhan standar isi? 

pemenuhan I Dalarn bentuk apa? 
6. Apakah Bapak memanfaatkan anggaran 

pemenuhan ~ dana BOS untuk pemenuhan standar 
dan tenaga proses? Dalam bentuk apa? 

• Mengidentifikasi pemenuhan 

. Apakah Bapak memanfaatkan· anggaran 
dana BOS untuk pemenuhan standar 
pendidik dan tenaga kependidikan? Dalam 
bentuk apa? 

standar sarana dan prasarana 

8. Apakah Bapak memanfaatkan anggaran 
dana BQS untuk pemenuhan standar sarana 
dan prasarana? Dalam bentuk apa? ....... 

C"I 
~ 

... 
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Lampiran: 2 

Informan : Kepala Sekolah 

Obyek Penelitian Data yang 
Diharapkan 

Pemanfaatan dana Data pemanfaatan 
BOS dalam dana BOS dalam 
rangka rangka 
pemenuhan pemenuhan delapan 
standar nasional standar nasional 
pendidikan (SNP) pendidikan (SNP) 

Proses Data Pelaksanaan 
pengelolaan dan kendala 
program dana penggunaan program 
BOS danaBOS 

INSTRUMEN WA WAN CARA 

Indikator 

• Mengidentifikasi pemenuhan standar 
pembiayaan 

• Mengidentifikasi pemenuhan standar 
pengelolaan 

• Mengidentifikasi pemenuhan 
kompetensi lulusan 

• Mengidentifikasi pemenuhan standar 
penilaian 

• Mengidentifikasi pelaksanaan 
program penggunaan dana BOS 

• Mengidentifikasi kendala 
penggunaan dana BOS 

Pertanyaan 

9. Apakah Bapak memanfaatkan anggaran 
dana BOS untuk: pemenuhan standar 
pembiayaan? Dalam bentuk: apa? 

10. Apakah Bapak memanfaatkan anggaran 
dana BOS untuk: pemenuhan standar 
pengelolaan? Dalam bentuk: apa? 

11. Apakah Bapak memanfaatkan anggaran 
dana BOS untuk: pemenuhan standar 
kompetensi lulusan? Dalam bentuk: apa? 

12. Apakah Bapak memanfaatkan anggaran 
dana BOS untuk: pemenuhan standar 
penilaian? Dalam bentuk: apa? 

13. Apakah program yang sudah dianggarkan 
dapat dilaksanakan semua? 

14. Adakah kendala dalam pelaksanaan 
penggunaan dana BOS ? Jika ada apa saja 
kendala tersebut? 

15. Bagaimana mengatasi kendala terse but 
dalam penggunaan dana BOS? 

~ 

°' U1 
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Lampiran: 2 

Infonnan : Kepala Sekolah 

Obyek Penelitian Data yang 
Diharaokan 

Peningkatan mutu Data peningkatan 
pendidikan SMP mutu pendidikan 
di Kee. Tanah SMP di Kecamatan 
Grogot Tahun Tanah Grogot Tahun 
Anggaran 2017 Anggaran 2017 

INSTRUMEN WA WAN CARA 

Indikator 

• Mengidentifikasi peningkatan nilai 
ujian nasional 

• Mengidentifikasi prestasi pendidik 
dan tenaga kependidikan 

• Mengidentifikasi peningkatan 
prestasi siswa 

• Mengidentifikasi peningkatan 
prestasi sekolah 

• Mengidentifikasi kegiatan sekolah 
untuk peningkatan SDM 

• Mengidentifik:asi kegiatan sekolah 
untuk peningkatan peningkatan mutu 
non SDM 

Pertanyaan 

16. Bagaimana peningkatan nilai hasil ujian 
Nasional di sekolah ini? 

17. Apa saja prestasi dari pendidik dan tenaga 
kependidikan pada Tahun 2017? 

18. Apa saja prestasi dari siswa pada Tahun 
2017? 

19. Apa saja prestasi dari sekolah pada Tahun 
2017? 

20. Apasaja kegiatan sekolah untuk 
peningkatan SDM? 

21 . Apasaja kegiatan sekolah untuk 
peningkatan mutu pendidikan yang 
bersifat non SDM? 

.... 
CTI 
CTI 
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Lampiran 3 

Informan : Komite Sekolah 

Obyek Penelitian 

Prioritas program 
penggunaan dana 
BOS SMP di 
Kecamatan Tanah 
Grogot Tahun 
Anggaran 2017 

Pemanfaatan dana 
BOS dalam rangka 
pemenuhan standar 
nasional 
pendidikan (SNP) 

Data yang 
Diharapkan 

Data Program yang 
menjadi skala prioritas 
pada Tahun 2017 

Data pemanfaatan dana 
BOS dalam rangka 
pemenuhan delapan 
standar nasional 
pendidikan (SNP) 

INSTRUMEN WA WAN CARA 

Indikator Pertanyaan 

• Mengidentifikasi perencanaan 1. Apakah perencanaan program yang disusun 
program apakah melibatkan melibatkan steak.boulder 
steakhoulder . Setiap sekolah selalu memiliki program 

• Mengidentifikasi prioritas prioritas, Apakah sekolah ini juga memiliki 
program penggunaan dana BOS program prioritas? 

• Mengidentifikasi pemenuhan 
delapan standar nasional 
pendidikan (standar isi, proses, 
pendidik dan tenaga 
kependidikan, sarana dan 
prasarana, pembiayaan, 
pengelolaan, kompetensi lulusan, 
dan penilaian 

3. Jika ada, apa saja program prioritas 
terse but? 

4. Apakah Bapak mengetahui pemanfaatan 
danaBOS? 

S. Jika mengetahui pemanfaatan dana BOS, 
digunakan untuk apa saja? 

..... 
°' -..,j 
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Lampiran 3 

Informan : Komite Sekolah 

Obyek Penelitian Data yang 
Diharapkan 

Proses Data Pelaksanaan 
pengelolaan dan kendala 
program dana penggunaan program 
BOS danaBOS 

Peningkatan mutu Data peningkatan 
pendidikan SMP mutu pendidikan 
di kecamatan SMP di Kecamatan 
Tanah Grogot Tanah Grogot Tahun 
Tahun 2017 Anggaran 2017 

INSTRUMEN WA WANCARA 

Indikator 

• Mengidentifikasi pelaksanaan 
program penggunaan dana BOS 

• Mengidentifikasi kendala penggunaan 
danaBOS 

• Mengidentifikasi kegiatan sekolah 
untuk peningkatan SDM 

• Mengidentifikasi kegiatan sekolah 
untuk peningkatan mutu pendidikan 
nonSDM 

Pertanyaan 

6. Apakah program yang sudah dianggarkan 
dapat dilaksanakan semua? 

7. Adakah kendala dalam pelaksanaan 
penggunaan dana BOS ? Jika ada apa saja 
kendala tersebut? 

8. Bagaimana mengatasi kendala tersebut 
dalam penggunaan dana BOS? 

9. Apasaja kegiatan sekolah untuk 
peningkatan SDM? 

10. Apasaja kegiatan sekolah untuk 
peningkatan mutu pendidikan yang 
bersifat non SDM? 

..... 
m 
00 
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Lampiran 4 

Infonnan : Bendahara dana BOS 

Obyek Penelitian 

Prioritas program 
penggunaan dana 
BOS SMP di 
Kecamatan Tanah 
Grogot TahWl 
Anggaran 2017 

Pemanfaatan dana 
BOS dalam rangka 
pemenuhan standar 
nasional 
pendidikan (SNP) 

Data yang 
Diharapkan 

Data Program yang 
menjadi skala prioritas 
pada Tahilll 2017 

Data Pemanfaatan dana 
BOS dalam rangka 
pemenuhan delap3Il 
standar nasional 
pendidikan (SNP) 

INSTRUMEN WA WAN CARA 

Indikator 

• Mengidentifikasi perencanaan 
program apakah telah di dahului 
dengan analisis kebutuhan 

• Mengidentifikasi perencanaan 
program apakah melibatkan 
steakhoulder 

Pertanyaan 

1. Apakah perencanaan program yang diSUSWl 
dilakukan analisis kebutuhan? Mengapa 

2. Apakah perencanaan program yang disusun 
melibatkan steakhoulder 

3. Setiap sekolah selalu memiliki program 
prioritas, Apakah sekolah ini juga memiliki 

• Mengidentifikasi prioritas I. program prioritas? 
program penggunaan dana BOS ~· Jika ada, apa saja program prioritas 

terse but? 

• Mengidentifikasi 
standar isi 

• Mengidentifikasi 
standar proses 

• Mengidentifikasi 
standar pendidik 
kependidikan 

pemenuhan ~· Apakah Bapak memanfaatkan anggaran 
dana BOS Wltuk pemenuhan standar isi? 

pemenuhan Dalam bentuk apa? 
. Apakah Bapak memanfaatkan anggaran 

pemenuhan dana BOS Wltuk pemenuhan standar 
dan tenaga proses? Dalam bentuk apa? 

• Mengidentifikasi pemenuhan 

. Apakah Bapak memanfaatkan anggaran 
dana BOS untuk pemenuhan standar 
pendidik dan tenaga kependidikan? Dalam 
bentuk apa? 

standar sarana dan prasarana 

8. Apakah Bapak memanfaatkan anggaran 
dana BOS untuk pemenuhan standar sarana 
dan prasarana? Dalam ben'tuk apa? ~ 

°' ~ 
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Lampiran: 4 

Infonnan : Bendahara dana BOS 

Obyek Penelitian Data yang 
Diharapkan 

Pemanfaatan dana Data pemanfaatan 
BOS dalam dana BOS dalam 
rangka rangka 
pemenuhan pemenuhan delapan 
standar nasional standar nasional 
pendidikan (SNP) pendidikan (SNP) 

Proses Data Pelaksanaan 
pengelolaan dan kendala 
program dana penggunaan program 
BOS danaBOS 

INSTRUMEN WA WAN CARA 

lndikator 

• Mengidentifikasi pemenuhan standar 
pembiayaan 

• Mengidentifikasi pemenuhan standar 
pengelolaan 

• Mengidentifikasi pemenuhan 
kompetensi lulusan 

• Mengidentifikasi pemenuhan standar 
penilaian 

• Mengidentifikasi pelaksanaan 
program penggunaan dana BOS 

• Mengidentifikasi kendala 
penggunaan dana BOS 

Pertanyaan 

& . Apakah Bapak memanfaatkan anggaran 
dana BOS untuk pemenuhan standar 
pembiayaan? Dalam bentuk apa? 

10. Apakah Bapak memanfaatkan anggaran 
dana BOS untuk pemenuhan standar 
pengelolaan? Dalam bentuk apa? 

11. Apakah Bapak memanfaatkan anggaran 
dana BOS untuk pemenuhan standar 
kompetensi lulusan? Dalam bentuk apa? 

12. Apakah Bapak memanfaatkan anggaran 
dana BOS untuk pemenuhan standar 
penilaian? Dalam bentuk apa? 

13. Apakah program yang sudah dianggarkan 
dapat dilaksanakan semua? 

14. Adakah kendala dalam pelaksanaan 
penggunaan dana BOS ? Jika ada apa saja 
kendala tersebut? 

15. Bagaimana mengatasi kendala terse but 
dalam peng1Zunaan dana BOS? 

f--> 
-...J 
0 
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Lampiran : 4 

Informan : Bendahara dana BOS 

Obyek Penelitian Data yang 
Diharapkan 

Peningkatan mutu Data peningkatan 
pendidikan SMP mutu pendidikan 
di Kee. Tanah SMP di Kecamatan 
Grogot Tahun Tanah Grogot Tahun 
Anggaran 2017 Anggaran 2017 

INSTRUMEN WA WAN CARA 

Indikator 

• Mengidentifikasi peningkatan nilai 
ujian nasional 

• Mengidentifikasi prestasi pendidik 
dan tenaga kependidikan 

• Mengidentifikasi peningkatan 
prestasi siswa 

• Mengidentifikasi peningkatan 
prestasi sekolah 

• Mengidentifikasi kegiatan sekolah 
untuk peningkatan SDM 

• Mengidentifikasi kegiatan sekolah 
untuk peningkatan mutu pendidikan 
nonSDM 

Pertanyaan 

16. Bagaimana peningkatan nilai hasil ujian 
Nasional di sekolah ini? 

17. Apa saja prestasi dari pendidik dan tenaga 
kependidikan pada Tahun 2017? 

18. Apa saja prestasi dari siswa pada Tahun 
2017? 

19. Apa saja prestasi dari sekolah pada Tahun 
2017? 

t20. Apasaja kegiatan sekolah untuk 
peningkatan SDM? 

t21. Apasaja kegiatan sekolah untuk 
peningkatan mutu pendidikan yang 
bersifat non SDM? 

...... 
-...J ...... 
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Lampiran 5 

lnforman :Guru 
Obyek Penelitian 

Prioritas program 
penggunaan dana 
BOS SMP di 
Kecamatan Tanah 
Grogot Tahun 
Anggaran 2017 

Pemanfaatan dana 
BOS dalam rangka 
pemenuhan standar 
nasional 
pendidikan (SNP) 

Data yang 
Diharapkan 

Data Program yang 
menjadi skala prioritas 
pada Tahun 2017 

Data Pemanfaatan dana 
BOS dalam rangka 
pemenuhan delapan 
standar nasional 
pendidikan (SNP) 

INSTRUMEN WA WAN CARA 

Indikator Pertanyaan 

• Mengidentifikasi perencanaan 1. Apakah perencanaan program yang disusun 
program apakah telah di dahului dilakukan analisis kebutuhan? Mengapa 
dengan analisis kebutuhan . Apakah perencanaan program yang disusun 

• Mengidentifikasi perencanaan melibatkan steakhoulder 
program apakah melibatkan . Setiap sekolah selalu memiliki program 
steakhoulder prioritas, Apakah sekolah ini juga memiliki 

• Mengidentifikasi prioritas program prioritas? 
program penggunaan dana BOS . Jika ada, apa saja program prioritas 

• Mengidentifikasi 
standar isi 

• Mengidentifikasi 
standar proses 

• Mengidentifikasi 
standar pendidik 
kependidikan 

terse but? 

pemenuhan ~· Apakah Bapak memanfaatkan anggaran 
dana BOS untuk pemenuhan standar isi? 

pemenuhan I Dalam bentuk apa? 
S. Apakah Bapak memanfaatkan anggaran 

pemenuhan I dana BOS untuk pemenuhan standar 
dan tenaga proses? Dalam bentuk apa? 

• Mengidentifikasi pemenuhan 

7. Apakah Bapak memanfaatkan anggaran 
dana BOS untuk pemenuhan standar 
pendidik dan tenaga kependidikan? Dalam 
bentuk apa? 

standar sarana dan prasarana 

8. Apakah Bapak memanfaatkan anggaran 
dana BOS untuk pemenuhan standar sarana 
dan prasarana? Dalam bentuk apa? 

...... 
-...J 
N 
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Lampiran: 5 

Informan :Guru 

Obyek Penelitian Data yang 
Diharapkan 

Pemanfaatan dana Data pemanfaatan 
BOS dalam dana BOS dalam 
rangka rangka 
pemenuhan pemenuhan delapan 
standar nasional standar nasional 
pendidikan (SNP) pendidikan (SNP) 

Proses Data Pelaksanaan 
pengelolaan dan kendala 
program dana penggunaan program 
BOS danaBOS 

INSTRUMEN WA WAN CARA 

Indikator 

• Mengidentifikasi pemenuhan standar 
pembiayaan 

• Mengidentifikasi pemenuhan standar 
pengelolaan 

• Mengidentifikasi pemenuhan 
kompetensi lulusan 

• Mengidentifikasi pemenuhan standar 
penilaian 

• Mengidentifikasi pelaksanaan 
program penggunaan dana BOS 

• Mengidentifikasi kendala 
penggunaan dana BOS 

Pertanyaan 

~ . Apakah Bapak memanfaatkan anggaran 
dana BOS untuk pemenuhan standar 
pembiayaan? Dalam bentuk apa? 

10. Apakah Bapak memanfaatkan anggaran 
dana BOS untuk pemenuhan standar 
pengelolaan? Dalam bentuk apa? 

11 . Apakah Bapak memanfaatkan anggaran 
dana BOS untuk pemenuhan standar 
kompetensi lulusan? Dalam bentuk apa? 

12. Apakah Bapak memanfaatkan anggaran 
dana BOS untuk pemenuhan standar 
penilaian? Dalam bentuk apa? 

13. Apakah program yang sudah dianggarkan 
dapat dilaksanakan semua? 

14. Adakah kendala dalam pelaksanaan 
penggunaan dana BOS ? Jika ada apa saja 
kendala tersebut? 

15. Bagaimana mengatasi kendala terse but 
dalam penggunaan dana BOS? 

.... 
-...J 
w 
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Lampiran : 5 

Infonnan :Guru 

Obyek Penelitian Data yang 
Diharapkan 

Peningkatan mutu Data peningkatan 
pendidikan SMP mutu pendidikan 
di Kee. Tanah SMP di Kecamatan 
Grogot Tahun Tanah Grogot Tahun 
Anggaran 2017 Anggaran 2017 

INSTRUMEN WA WAN CARA 

lndikator 

• Mengidentifikasi peningkatan nilai 
uj ian nasional 

• Mengidentifikasi prestasi pendidik 
dan tenaga kependidikan 

• Mengidentifikasi peningkatan 
prestasi siswa 

• Mengidentifikasi peningkatan 
prestasi sekolah 

• Mengidentifikasi kegiatan sekolah 
untuk peningkatan SDM 

• Mengidentifikasi kegiatan sekolah 
untuk peningkatan mutu pendidikan 
non SDM 

Pertanyaan 

16. Bagaimana peningkatan nilai hasil ujian 
Nasional di sekolah ini? 

17. Apa saja prestasi dari pendidik dan tenaga 
kependidikan pada Tahun 2017? 

18. Apa saja prestasi dari siswa pada Tahun 
2017? 

19. Apa saja prestasi dari sekolah pada Tahun 
2017? 

t20. Apasaja kegiatan sekolah untuk 
peningkatan SDM? 

t21. Apasaja kegiatan sekolah untuk 
peningkatan mutu pendidikan yang 
bersifat non SDM? 

, 

I-' 
-...J 
~ 
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Lampiran: 6 

Infonnan Siswa 

Obyek Penelitian Data yang 
Diharapkan 

Pemanfaatan dana Data pemanfaatan dana 
BOS dalam rangka BOS dalam rangka 
pemenuhan pemenuhan delapan 
delapan standar standar nasional 
nasional pendidikan (SNP) 
pendidikan (SNP) 

Peningkatan mutu Data peningkatan mutu 
pendidikan SMP di pendidikan SMP di 
Kee. Tanah Grogot Kecamatan Tanah 
Tahun Anggaran Grogot Tahun 
2017 Anggaran 2017 

INSTRUMEN WA WAN CARA 

Indikator 

• Mengidentifikasi pemenuhan 
delapan standar nasional 
pendidikan (standar isi, proses, 
pendidik dan tenaga 
kependidikan, sarana dan 
prasarana, pembiayaan, 
pengelolaan, kompetensi lulusan, 
dan penilaian) 

• Mengidentifikasi prestasi 
pendidik dan tenaga kependidikan 

• Mengidentifikasi peningkatan 
prestasi siswa 

• Mengidentifikasi peningkatan 
prestasi sekolah 

• Mengidentifikasi kegiatan 
sekolah untuk peningkatan SDM 

• Mengidentifikasi kegiatan 
sekolah untuk peningkatan mutu 
pendidikan non SDM 

Pertanyaan 

1. Apakah ada infonnasi/ sosialisasi tentang 
anggaran dana BOS? 

2. Jika ada, dalam bentuk apa? 
3. Apakah kamu mengetahui penggunaan 

danaBOS? 
t Jika mengetahui, digunakan untuk kegiatan 

apa saja dana BOS tersebut? 

15. Prestasi PTK apa saja yang kamu ketahui 
pada tahun 201 7? 

6. Apa saja kegiatan ekstrakurikuler yang 
kamu ketahui di sekolah untuk 
meningkatkan prestasi siswa? 

7. Prestasi siswa apa saja yang kamu ketahui 
pada tahun 2017? 

8. Apa saja prestasi sekolah yang telah diraih 
pada tahun 2017? 

9. Apa saja kegiatan sekolah untuk 
peningkatan SDM? 

10. Apa saja kegiatan sekolah untuk 
peningkatan mutu pendidikan yang 
bersifat non SDM? ...... 

-...J 
U'1 
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Lampiran: 7 

PANDUANPENCERMATANDOKUMEN 

Hasil Dokumentasi 
No Fokus Dokumentasi Objek Dokumentasi fidak 

Ada Bentuk:/ 
Ada Hasil 

1. Prioritas program • Rencana Program 
penggunaan dana BOS Sekolah (Program 
SMP di Kecamatan Prioritas) 
Tanah Grogot Tahun • Profil Sekolah (Visi 
Anggaran 2017 dan Misi Sekolah) 

• SK Tim Penyusun 
Rencana Anggaran 
Kegiatan Sekolah 
(RAKS) 

2. Pemanfaatan dana BOS • Rencana Anggaran 
dalam rangka Kegiatan Sekolah 
pemenuhan standar (RKAS) 
nasional pendidikan • Loporan 
(SNP) Penggunaan BOS 

• Daftar inventaris 
Barang 

3. Proses pengelolaan • Rencana Anggaran 
program dana BOS Kegiatan Sekolah 

(RKAS) 
• Loporan 

Penggunaan BOS 
4. Peningkatan mutu • Daftar Hasil UN 

pendidikan SMP di • Sertifikat 
kecamatan Tanah • Piagam 
Grogot Tahun 2017 • SK berbagai 

kegiatan 
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Lampiran 8 

P ANDUAN OBSERV ASI LAP AN GAN 

No Fokus Observasi Objek Observasi 
1. Prioritas program penggunaan • Rencana Program Sekolah 

dana BOS SMP di Kecamatan (Program Prioritas) 
Tanah Grogot Tahun Anggaran • Profil Sekolah (Visi dan Misi 
2017 Sekolah) 

2. Pemanfaatan dana BOS dalam Mengamati laporan penggunaan 
rangka pemenuhan standar dana BOS yang berhubungan 
nasional pendidikan (SNP) dengan 8 standar nasional 

pendidikan : 
• Standar isi 
• S tandar proses 
• Standar pendidik dan tenaga 

kependidikan 
• Standar sarana dan prasarana 
• Standar pembiayaan 
• Standar pengelolaan 
• Standar kompetensi lulusan 
• Standar penilaian 

3. Proses pengelolaan program • Rencana Anggaran Kegiatan 
danaBOS Sekolah (RKAS) 

• Loporan Penggunaan BOS 
4. Peningkatan mutu pendidikan • Mengamati berbagai 

SMP di kecamatan Tanah dokumentasi kegiatan yang 
Grogot Tahun 2017 telah dilaksanakan 

• Mengamati berbagai 
tropi/piala yang telah didapat 

• Mengamati berbagai hasil 
kegiatan yaq~ telah 
dilaksanakan 
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TRANSKRIP BASIL WA WANCARA PENDAHULUAN 
(DATA PENUNJANG) 

Nama Narasumber 
Alam at 

: Dr. Ksri, M.Pd 
: JI. S.I. Khaliluddin Gg Bhinneka T.Grogot 
: Ruang Kerja Disdikbud Kabupaten Paser Tempat Wawancara 

Tanggal Wawancara 
Waktu Wawancara 
Pewawancara 

: 21 Desember 2017 
: Pukul 10.11 - 10.29 wita 
: Said Syech Azhari Babud 

Hasil Wawancara: 

1. Pertanyaan : Apakah Bapak merupakan anggota tim manajemen BOS Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser? 

Jawaban : la, saya merupakan anggota salah satu dari tiin manajemen BOS 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser. 

2. Pertanyaan : Apakah tim manajemen BOS melaksanakan sosialisasi tentang 
Permendikbud nomor 08 tahun 2017 atau peraturan sejenis 
tentangjuknis BOS kepada pengelola dana BOS sekolah? 

Jawaban : la, setiap ada peraturan atau petunjuk teknis baru yang 
berhubungan dengan dana BOS, maka tim manajemen BOS 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selalu melaksanakan 
sosialisasi, terutama kepada kepala sekolah dan bendahara, 
demikian juga halnya dengan Permendikbud nomor 08 tahun 
2017. 

3. Pertanyaan : Apakah semua SMP membuat RKAS untuk setiap tahun 

Jawaban 
anggaran? 

: Ya semua SMP membuat RKAS setiap tahun anggaran, karena 
RKAS bersifat wajib bagi semua sekolah yang menerima dana 
BOS. 

4. Pertanyaan : Apakah RKAS yang sudah dibuat oleh pihak sekolah disahkan 
oleh pibak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser 

Jawaban 
sebe)um anggaran dilaksanakan? 

: Ya, RKAS yang dibuat oleh sekolah wajib ditanda tangani oleh 
kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebelum anggaran 
dilaksanakan, dengan ketentuan harus sudah sesuai dengan 
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ketentuan yang berlaku dan mendapat persetujuan dari tim 
pemeriksa RKAS. 

5. Pertanyaan : Dalam hal pemanfaatan dana BOS yang harus sesuai aturan, 

apakah sebelum disahkan atau ditandatangani oleh Kepala Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan, RKAS terlebih dahulu diperiksa 

oleh tim manajemen BOS. Jika diperiksa, dalam hal apa saja? 
Jawaban : Ya. Sebelum RKAS ditandatangani oleh Kepala Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan, maka RKAS diperiksa terlebih 
dahulu oleh tiin manajemen BOS. Periksaaan RKAS meliputi , 
kesesuaian persentase anggaran per triwulan, ini harus sesuai 

dengan juknis BOS, besaran standar harga, ini harus sesuai 
dengan peraturan bupati tentang satuan harga yang berlaku, 
kegiatan wajib, meliputi ujian nasional, kegiatan kesiswaaan dan 
lain-lain. 

6. Pertanyaan : Apakah Bapak juga ikut melakukan verifikasi terhadap RKAS 

yang ingin mendapat persetujuan kepala dfoas Pendidikan dan 
Kebudayaan? 

Jawaban : Ia benar, semua anggota tim mempunyai wewenang untuk 
melakukan verifikasi terhadap RKAS yang ingin mendapatkan 
persetujuan dari kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 

7. Pertanyaan : Apakah pemanfaatan dana BOS yang direncanakan sekolah 
dalam RKAS sudah maksimal untuk peningkatan mutu 

pendidikan? 
Jawaban : Pada dasarnya pemanfaatan dana BOS belum semua sekolah 

dapat memaksimalkan untuk peningkatan mutu pendidikan. 

8. Pertanyaan : Apakah pemanfaatan dana BOS yang direncanakan sekolah dalam 
RKAS sudah maksimal untuk mengatasi keperluan sarana prasana 
yang dibutuhkan oleh sekolah? 

Jawaban : Masih ada sekolah yang mengajukan anggaran dana BOS dalam 
RKAS belwn dapat memaksimalkan untuk keperluan sarana prasana 
sesuai kebutuhan yang paling prioritas. Artinya sarana prasarana yang 
dianggarkan sering salal1 sasaran. 

9. Pertanyaan : Apakah pemanfaatan dana BOS yang direncanakan sekolah 
dalam RKAS sudah maksimal untuk pemenuhan standar 
nasional pendidikan yang dibutuhkan oleh sekolah? 

Jawaban : Ya. Jika diperiksa secara detail pemenuhan standar nasional 
pendidikan setiap sekolah berbeda-beda, tetapi secara umum 
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masih ada sekolah yang belum dapat memaksimalkan 
pengelolaan dana BOS untuk pemenuhan standar nasional 
pendidikan. Hal ini disebabkan karena prioritas program yang 
kurang tepat sasaran. 

10. Pertanyaan : Sepengetahuan Bapak apakah pihak pengelola dana BOS SMP 
dalam hal ini bendahara dana BOS tepat waktu dalam 
meyerahkan laporan penggunaan dana BOS setiap triwulannya? 

Jawaban : Ya. Masih ada SMP yang terlambat dalam menyerahkan laporan 
penggunaan dana BOS untuk setiap triwulannya, tetap tidak 
banyak, dan biasa langsung dihubungi agar segera melaporkan 
dengan diberi batas waktu tertentu. 

, 21 Desember 2017 
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Hari!f anggal 
Waktu 
Teknik Observasi 
Pengamat 
Tempat 

Diskripsi Observasi 

CATATAN LAPANGAN 01 

: Kamis, 4 Januari 2018 
: IO. 15 - 11.10 wita 
: Observasi/Permohonan Ijin Penelitian 
: Said Syech Azhari Babud 
: SMP Negeri 2 Tarrah Grogot 

181 

Penulis mengawali penelitian pada hari pertama dengan menemui kepala 

SMP Negeri 2 Tarrah Grogot, untuk menyampaikan bahwa penulis kuliah di 

Universitas Terbuka Program Studi Magister Pendidikan Dasar dan akan 

melakukan penelitian di sekolah ini sebagai salah satu syarat untuk kelulusarr 

seorang calon magister dan menyerahkan surat rekomendasi dari Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

Penulis menyampaikan judul penelitian yang akan dilaksanakan yaitu 

Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah untuk Peningkatarr 

Mutu Pendidikarr SMP di Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2017. 

Penulis juga menyampaikan akan meminta data melalui wawancara kepada 

kepala sekolah, komite sekolah, bendahara BOS, guru dan siswa, meminta 

dokumen berupa/oto copy RPS, RKAS, Laporan BOS, (berupa buku kas umum) 

piagam/sertifikat sebagai bukti prestasi, dan melakukan observasi lapangan, 

pengambilan foto yang berhubungan dengan kegiatan yang dibiayai oleh dana 

BOS tahun 2017 seperti rehap, pengadaan sarana pembelajararr, perpustakaan, 

laboramium darr lain-lain serta foto hasil prestasi siswa, guru, sekolah, dan 

lingkungan sekolah. 
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Hari/Tanggal 
Waktu 
Teknik Observasi 
Pengamat 
Tempat 

Diskripsi Observasi 

CATATAN LAPANGAN 02 

: Selasa, 9 Januari 2018 
: 10. 30 - 11. 15 wita 
: Observasi/Permohonan Ijin Penelitian 
: Said Syech Azhari Babud 
: SMP Negeri 4 Tanah Grogot 

182 

Penulis mengawali penelitian pada hari kedua dengan menemui kepala SMP 

Negeri 4 Tanah Grogot, untuk menyampaikan bahwa penulis kuliah di Universitas 

Terbuka Program Studi Magister Pendidikan Dasar dan akan melakukan 

penelitian di sekolah ini sebagai salah satu syarat untuk kelulusan seorang calon 

magister dan menyerahkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

Penulis menyampaikan judul penelitian yang akan dilaksanakan yaitu 

Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah untuk Peningkatan 

Mutu Pendidikan SMP di Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2017. 

Penulis juga menyampaikan akan meminta data melalui wawancara kepada 

kepala sekolah, kornite sekolah, bendahara BOS, guru dan siswa, merninta Joto 

copy dokumen berupa RPS, RAKS, Laporan BOS, (berupa buku kas umum) , 

piagam/sertipikat sebagai bukti prestasi dan melakukan observasi lapangan 

pengambilan foto yang berhubungan dengan kegiatan yang dibiayai oleh dana 

BOS tahun 2017 seperti rehap, pengadaan sarana pembelajaran, perpustakaan, 

laboratorium dan lain-lain serta foto hasil prestasi siswa, guru, sekolah, dan 

lingkungan sekolah. 
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Hariff anggal 
Waktu 
Teknik Observasi 
Pengamat 
Tempat 

Diskripsi Observasi 

CATATANLAPANGAN03 

: Rabu, 10 Januari 20 I 8 
: 11.00 - 11.50 wita 
: Observasi/Permohonan ljin Penelitian 
: Said Syech Azhari Babud 
: SMP Negeri 8 Tanah Grogot 

183 

Penulis mengawali penelitian pada hari ketiga dengan menemui kepala SMP 

Negeri 8 Tanah Grogot, untuk menyampaikan bahwa penulis kuliah di Universitas 

Terbuka Program Studi Magister Pendidikan Dasar dan akan melakukan 

penelitian di sekolah ini sebagai salah satu syarat untuk kelulusan seorang calon 

magister dan menyerahkan surat rekomendasi dari Dinas Pendiclikan dan 

Kebudayaan. 

Penulis menyampaikan judul penelitian yang akan dilak.sanakan yaitu 

Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah untuk Peningkatan 

Mutu Pendidikan SMP di Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2017. 

Penulis juga menyampaikan akan meminta data melalui wawancara kepada 

kepala sekolah, komite sekolah, bendahara BOS, guru dan siswa, meminta Joto 

copy dokurnen berupa RPS, RKAS, Laporan BOS, (berupa buku kas umum) , 

piagam/sertifikat sebagai bukti prestasi dan melakukan observasi lapangan 

pengambilan foto yang berhubungan dengan kegiatan yang dibiayai oleh dana 

BOS tahun 2017 seperti rehap, pengadaan sarana pembelajaran, perpustakaan, 

laboratorium dan lain-lain serta foto hasil prestasi siswa, guru, sekolah, dan 

lingkungan sekolah. 
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Hari!Tanggal 
Waktu 
Teknik Observasi 
Pengamat 
Tempat 

Diskripsi Observasi 

CATATANLAPANGAN04 

: Kam.is, 11 Januari 2018 
: 10. 30 - 11 45 Wita 
: Pengambilan Data dan Pencatatan Data 
: Said Syecb Azhari Babud 
: SMP Negeri 2 Tanah Grogot 

184 

Pada hari Kamis, 11 Januari 2018 sekira pukul 10. 30 wita penulis kembali 

berkunjung ke SMP Negeri 2 Tanah Grogot, ketika memasuki gerbang penulis 

permisi dengan petugas jaga dan menyampaikan ingin bertemu dengan kepala 

sekolah dan dipersilahkan langsung menuju ruang kerja kepala sekolah. 

Beberapa saat setelah pembicaraan pembuka, penulis menyampaikan 

kepada kepala SMP Negeri 2 Tanah Grogot ingin meminta. data sehubungan 

dengan penelitian yang penulis lakukan antara lain, Joto copy laporan bulanan, 

rencana program sekolah (RPS), rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) 

dan laporan keuangan BOS yang berupa buku kas umum yang dibuat berdasarkan 

triwulanan. 

Sambil menunggu Joto copy dokumen yang diminta, peneliti mengamati 

piala prestasi siswa yang disimpan dalam lemari kaca antara lain piala juara II 

Lomba OSN mata pelajaran IPS, juara I Renang Putra, juara 1 Renang Putri, 

Juara II Atletik Putra, Juara II Karate Putri, dan Juara III Karate Putri pada 

kegiatan Lomba 02SN Tingkat Kabupaten Paser, Juara I Karate Kumite Perongan 

Putri, Juara III Karate Kata Beregu Junior Putri,Juara III Karate Kumite 

Perorangan Putra dan mengamati sertifikat beberapa prestasi siswa dalam pigura 

yang disusun rapi digantung pada dinding ruangan dekat ruang kepala sekolah 

antara lain sertifikat juara I Pencak Silat, juara I dan III Kejurprov Renang 50 M 

dan 100 M Putri gaya Kupu-Kupu Tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Setelah 

menunggu sekira kurang lebih 50 menit datang staf tata usaha sekolah 

menyerahkan kepada kepala sekolah Joto copy yang penulis inginkan dan 

selanjutnya kepala sekolah menyerahkan dokumen tersebut kepada penulis. 
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Sebelum meninggalk.an ruang kepala sekolah penulis menyampaikan, masih 

akan melak:ukan permintaan data melalui wawancara kepada kepala sekolah, 

komite sekolah, bendahara BOS, guru dan siswa. Jadwal wawancara akan 

disampaikan lewat komunikasi telepon. 
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Pada hari Selasa, 16 J anuari 2018 pukul 11. 10 wita penulis kembali 

berkunjung ke SMP Negeri 4 Tanah Grogot, sebelum menemui kepala sekolah 

penulis permisi dengan guru piket dan menyampaikan ingin bertemu dengan 

kepala sekolah dan clipersilahkan langsung menuju ruang kerja kepala sekolah. 

Beberapa saat setelah pembicaraan pembuka, penulis menyampaikankepada 

kepala SMP Negeri 4 Tanah Grogot ingin meminta data sehubungan dengan 

penelitian yang penulis lakukan antara lain, Joto copy laporan bulanan, rencana 

program sekolah (RPS), rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) dan 

laporan keuangan BOS yang berupa buku kas umum yang dibuat berdasarkan 

triwulanan. 

Sambil menunggu Joto copy dokumen yang diminta, penulis mengamati 

dan mencatat piala prestasi siswa yang disimpan dalam lemari kaca di ruang UKS. 

Terdapat piala juara 2 02SN karate putra dan juara 3 renang putri Tingkat 

Kabupaten Paser dan juara 3 02SN karate putra Tingkat Propinsi Kalimantan 

Timur. 

Setelah menunggu sekira kurang lebih 45 menit datang staf menyerahkan 

kepada kepala sekolahJoto copy dokumen yang penulis minta. Selanjutnya kepala 

sekolah menyerahkan dokumen tersebut kepada penulis. 

Sebelum meninggalkan ruang kepala sekolah, penulis menyampaikan, 

masih akan melakukan permintaan data melalui wawancara kepada kepala 

sekolah, komite sekolah, bendahara BOS, guru dan siswa. Jadwal wawancara 

akan disampaikan melalui komunikasi telepon. Kemudian penulis permisi untuk 

pulang kembali ke kantor. 
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Pada hari Rabu, 17 Januari 2018 pukul 10. 40 wita penulis kembali 

berkunjung ke SMP Negeri 8 Tanah Grogot, sebelum menemui kepaJa sekolah 

penulis permisi dengan staf tata usaha dan menyampaikan ingin bertemu dengan 

kepala sekolah dan dipersilahkan langsung menuju ruang kerja kepala sekolah. 

Beberapa saat setelah pembicaraan pembuka, penulis menyampaikankepada 

kepala SMP Negeri 8 Tanah Grogot ingin meminta data sehubungan dengan 

penelitian yang penulis lakukan antara lain, Joto copy laporan bulanan, rencana 

program sekolah (RPS), RKAS dan buku kas umum. 

Sambil menunggu Joto copy dokumen yang diminta, penulis mengamati 

dan mencatat piaJa prestasi siswa yang disimpan daJam lemari kaca dan 

piagam/sertifikat beberapa prestasi siswa dalam pigura yang disusun rapi 

digantung pada dinding ruangan di depan ruang kepala sekolah. Terdapat piala 

pemain futsal terbaik, juara LKBB HUT 1NI ke 72, juara 3 senam Gemu Famire, 

juara 2 vokal lagu daerah Paser, ''juara 3 kreasi barang bekas, juara 1 LKBB putra 

dan putri pada HUT PMI, juara 1 Pawai Tingkat Kabupaten, juara 2 hasta karya 

putri pramuka, juara 1 lomba pawai tingkat kabupaten, dan Danru terbaik putra 

tingkat SMP pada HUT PMI 

Setelah menunggu sekitar kurang lebih 55 menit datang staf menyerahkan 

kepada kepaJa sekolah Joto copy dokumen yang penulis minta dan selanjutnya 

kepala sekolah menyerahkan dokumen tersebut kepada penulis. Sebelum 

meninggalkan ruang kepala sekolah, penulis menyampaikan, masih akan 

melakukan wawancara kepada kepaJa sekol?}l, komite sekolah, bendahara BOS, 

guru dan s1swa. JadwaJ wawancara akan disampaikan melalui komunikasi 

telepon. 
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CATATANLAPANGAN12 
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: 09. 30 - 12. 00 wita 
: Wawancara 
: Said Syech Azhari Babud 
: SMP Negeri 8 Tarrah Grogot 
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Pada hari Kamis, 8 Pebruari 2018 puk:ul 09. 30 wita penulis kembali 

berkunjung ke SMP Negeri 8 Tanah Grogot dengan tujuan akan mewawancarai 

bendabara, guru dan siswa, ketika melewati ruang tata usaba penulis pennisi 

dengan staf tata usaha dan menyampaikan ingin bertemu dengan kepala sekolah 

dan dipersilabkan langsung menuju ruang kerja kepala sekolah. 

Setelah mengucapkan salam di depan ruang kerja kepala sekolah, penulis 

dipersilahkan masuk, selanjutnya penulis menyampaikan tujuan kegiatan 

penelitian pada hari ini sesuai dengan pembicaraan sebelumnya akan 

melaksanakan wawancara kepada bendahara, guru dan siswa. 

Wawancara pertama dengan bendahara di ruang perpustakaan dengan 

suasana santai dan kekeluargaan, setelab selesai wawancara penulis mengucapkan 

terima kasih dan istirahat sejenak sambil menunggu guru untuk wawancara kedua. 

Wawancara kedua dilaksanakan di ruang perpustakaan dengan 

mewawancarai guru. Setelah selesai wawancara dengan guru penulis 

mengucapkan terima kasih, kemudian akan mewawancarai siswa untuk 

wawancara ketiga. 

Setelah selesai wawancara kepada bendahara, guru dan siswa, penulis 

menemui kepala sekolah untuk pamit dan menyampaikan masih akan datang 

kembali untuk mengambil data yang berhubungan dengan penelitian. 

Transkrip basil wawancara dengan bendahara, guru dan siswa, terlampir. 

43857.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Hari!fanggal 
Waktu 
Teknik Observasi 
Pengamat 
Tempat 

Diskripsi Observasi 

CATATAN LAPANGAN 13 

: Selasa, 13 Pebruari 2018 
: 09. 30-11. OOwita 
: Pengambilan Data dan Pencatatan Data 
: Said Syech Azhari Babud 
: SMP Negeri 2 Tanah Grogot 

194 

Pada hari Selasa, 13 Pebruari 2018 pukul 09. 30 wita penulis kembali 

berkunjung ke SMP Negeri 2 Tanah Grogot, ketika memasuki gerbang penulis 

pennisi dengan petugas jaga dan mengatakan ingin bertemu dengan kepala 

sekolah dan dipersilahkan langsung menuju ruang kerja kepala sekolah. 

Ketika sampai di ruang guru bertemu dengan kepala sekolah dan langsung 

diajak masuk ke ruang kerja kepala sekolah. Setelah beberapa saat berbicara, 

penulis menyampaikan bahwa penulis masih memerlukan data untuk penelitian, 

antara lain Joto copi sertifik:at prestasi siswa, pendidik dan tenaga kependidikan 

termasuk surat k:eputusan (SK) jika ada guru yang menjadi instruktur , dan 

prestasi sekolah. Penulis juga meminta datafoto copi hasil ujian nasional siswa 2 

(dua) tahun terakhir, yaitu hasil ujian tahun 2016 dan 2017. 

Sambil menunggufoto copi sertifikat prestasi siswa, guru, sekolah dan nilai 

hasil ujian nasional 2 (dua) tahun terakhir penulis mohon ijin ingin melihat dan 

mengamati ruang kelas, ~ laboratorium komputer, UKS, musik dan ruang 

perpustakaan serta olahraga, instalasi listrik dan instalasi pipa air. Catatan hasil 

observasi yang didapat adalah : 

1. Dinding ruang kelas, guru dan perpustakaan sudah rapi karena baru 

dilaksanakan pengecatan. 

2. Pada laboratorium Komputer terdapat beberapa komputer, printer, LCD, dan 

AC yang baru. 

3. Pada ruang perpustakaan terdapat adanya alat pelajaran, komputer set, meja 

kursi guru, dan lemari piala yang masih baru. 

4. Terdapat meubeler di (ruang perpustakaan, ruang UKS, ruang komputer, ruang 

musik). 
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Pada hari Kamis, 15 Pebruari 2018 pukul 10. 30 wita penulis kembali 

berkunjung ke SMP Negeri 8 Tanah Grogot. Sesampai di sekolah, sebelum 

menemui kepala sekolah penulis pennisi dengan staf tata usaha dan 

menyampaikan ingin bertemu dengan kepala sekolah dan dipersilahkan langsung 

menuju ruang kerja kepala sekolah, tetapi karena kepala sekolah saat itu berada di 

ruang guru penulis diminta untuk menunggu sebentar dan staf tata usaha 

memanggilkan kepala sekolah. 

Setelah menunggu sekitar 10 menit kepala sekolah datang menyapa. 

beberapa saat kemudian, penulis menyampaikan bahwa penulis masih 

memerlukan data untuk penelitian, antara lain Joto copi sertifikat prestasi siswa, 

pendidik dan tenaga kependidikan termasuk sk jika ada guru yang menjadi 

instruktur , dan prestasi sekolah. Penulis juga meminta data Joto copi basil ujian 

siswa 2 ( dua) tahun terakhir, yaitu basil ujian tahun 2016 dan 2017. 

Sambil menunggu Joto copi sertifikat prestasi siswa, guru, sekolah·dan nilai 

basil ujian nasional 2 (dua) tahun terakhir penulis mohon ijin ingin melihat dan 

mengamati ruang literasi, ruang laboratorium komputer dan ruang perpustakaan. 

Catatan basil observasi yang didapat adalah adanya alat pelajaran olahraga yang 

lengkap, pagar sekolah yang telah dicat, penanaman tanaman pada taman sekolah, 

adanya gezebo di taman sekolah, pengadaan laptop, adanya meja kursi guru, 

mebelair ruang perpustakaan yang baru, terpeliharanya we peserta didik dan 

instalasi listrik yang berfungsi dengan baik. 

Setelah data yang diperlukan sudah didapat, penulis mengucapkan terima 

kasih kepada kepala sekolah. Kemudian berpamitan ingin kembali ke kantor. 
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: Selasa, 20 Pebruari 2018 
: 09. 30 - 11. 00 wita 
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: Pengambilan Gambar dan Pencatatan Lingkungan Sekolah 
: Said Syech Azhari Babud 
: SMP Negeri 2 Tanah Grogot 

Pada hari Selasa, 20 Pebruari 2018 pukul 09. 30 wita penulis kembali 

berkunjung ke SMP Negeri 2 Tanah Grogot. Ketika memasuki gerbang penulis 

permisi dengan petugas jaga dan mengatakan ingin bertemu dengan kepala 

sekolah dan dipersilahkan langsung menuju ruang kerja kepala sekolah. 

Penulis langsung menuju ruang kerja kepa\a seko\ah. Setelah beberapa saat 

berbicara, penulis menyampaikan bahwa penulis akan melihat lingkungan sekolah 

dan sarana prasarana sekolah serta akan mengambil gambar sesuai keperluan 

penelitian. 

Dalam kegiatan ini penulis mengajak serta staf di kantor tempat penulis 

bertugas untuk pengambilan foto/gambar. Dalam kegiatan ini penulis juga di 

dampingi oleh wakil kepala sekolah, yaitu Pak Saiful Bahri, S.Pd. 

Gambar/foto yang direkam antara lain kumpulann piala prestasi, k.umpulan 

piagam/sertifikat prestasi, taman, parkir, ruang perpustakaan, ruartg laboratorium, 

apotik hidup dan lain-lain. 

Setelah melihat semua hasil kegiatan yang dibiayai oleh dana nos 2017 dan 

pengambilan gambar sudah direkam, penulis bersama staf dan wakil kepala 

sekolah kembali menuju ruang kepala sekolah. Penulis berpamitan kepida kepala 

sekolah dan wakil kepala sekolah serta menyampaikan jika ada data yang masih 

diperlukan dalam penelitian maka penulis akan menghubungt kepala sekolah 

untuk meminta data kembali. 
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: Rabu, 21Pebruari2018 
: 10. 30 - 12. 00 wita 
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: Pengambilan Gambar dan Pencatatan Lingkungan Sekolah 
: Said Syech Azhari Babud 
: SMP Negeri 4 Tanah Grogot 

Pada hari Rabu, 14 Pebruari 2018 pukuJ 10. 30 wita penulis kembali 

berkunjung ke SMP Negeri 4 Tanah Grogot. Sesampainya di sekolah, penulis 

permisi kepada guru piket dan menyampaikan penulis ingin bertemu dengan 

kepala sekolah dan dipersilahkan langsung menuju ruang kerja kepala sekolah. 

Ketika sampai di ruang kerja kepala sekolah, penulis dipersilahkan masuk. 

Setelah beberapa saat berbicara, penulis menyampaikan bahwa penulis akan 

melihat lingkungan sekolah dan sarana prasarana sekolah serta akan mengambil 

gambar sesuai keperluan penelitian. 

Dalam kegiatan ini penulis mengajak serta staf di kantor tempat penulis 

bertugas untuk pengambilan foto/gambar. Dalam kegiatan ini, penulis juga di 

dampingi oleh bendahara dana BOS, yaitu Pak Waris Priyanto, S.Pd. 

Gambar/foto yang direkam antara lain kumpulann piala prestasi, kumpulan 

piagam/sertifikat prestasi, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, taman, apotik 

hidup, gazebo, kebun sekolah dan dan lain-lain. 

Setelah melihat semua hasil kegiatan yang dibiayai oleh dana BOS 2017 dan 

pengambilan gambar sudah direkam, penulis bersama staf dan wakil kepala 

sekolah kembali menuju ruang kepala sekolah. Penulis berparnitan kepada kepala 

sekolah dan bendahara BOS serta menyampaikan jika ada data yang masih 

diperlukan dalam penelitian maka penulis akan menghubungi kepala sekolah 

untuk meminta data kembali. 
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: Kamis, 22 Pebruari 2018 
: 10. 30 - 12. 00 wita 
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: Pengambilan Gambar dan Pencatatan Lingkungan Sekolah 
: Said Syech Azhari Babud 
: SMP Negeri 8 Tanah Grogot 

Pada hari Selasa, 13 Pebruari 2018 pukul 10. 30 wita penulis kembali 

berkunjung ke SMP Negeri 8 Tanah Grogot. Sesampai di sekolah, sebelurn 

menemui kepala sekolah penulis permisi dengan staf tata usaha dan 

menyampaikan ingin bertemu dengan kepala sekolah dan dipersilahkan Jangsung 

menuju ruang kerja kepala sekolah, tetapi karena kepala sekolah saat itu berada di 

ruang guru penulis diminta untulc menunggu sebentar dan staf tata usaha 

memanggilkan kepala sekolah. 

Setelah bertemu dan berbicara dengan kepala sekolah, penulis 

menyampaikan bahwa penulis akan melihat lingkungan sekolah dan sarana 

prasarana sekolah serta akan mengambil gambar sesuai keperluan penelitian. 

Dalam kegiatan ini penulis mengajak serta staf di kantor tempat penulis 

bertugas untulc pengambilan foto/gambar. Dalam kegiatan ini, penulis juga di 

dampingi oleh ketua kegiatan lomba adiwiyata. Gambar/foto yang direkam antara 

lain kurnpulann piala prestasi, kumpulan piagam/sertifikat prestasi, taman, ruang 

literasi, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, apotik hidup, gazebo dan lain

lain. 

Setelah melihat semua hasil kegiatan yang dibiayai oleh dana BOS 2017 dan 

pengambilan gambar sudah direkam, penulis bersama staf dan ketua kegiatan 

adiwiyata kembali menuju ruang kepala sekolah. Penulis berpamitan kepada 

kepala sekolah dan ketua kegiatan adiwiyata serta menyampaikan jika ada data 

yang masih diperlukan dalam penelitian maka penulis akan menghub.ungi ~epala 

sekolah untuk meminta data kembali. 
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5. Pertanyaan : Apakah Bapak memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 
pemenuhan standar isi? Jika ia dalam bentuk apa? 

Jawaban : Ya. sekolah ini memanfaatkan dana BOS untuk pemenuhan 

standar isi. Sesuai dengan RKA tahun 2017 untuk pemenuhan 
standar isi dana BOS digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler 
yaitu perkemahan pramuka, perkemahan PMR, pawai Maching 
Band, dan perkemahan OSIS. Dalam standar isi diuraikan 

tentang pengembangan kegiatan ekstrakurikuler sehingga 
kegiatan-kegiatan tadi dibiayai dalam program standar isi. 

6. Pertanyaan : Apakah Bapak memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 
pemenuhan standar proses? Jika ia dalam bentuk apa? 

Jawaban : Ya. sekolah ini menggunakan dana BOS untuk standar proses, 
yang meliputi pembiayaan untuk bimbingan belajar bagi siswa 
kelas IX dalam menghadapi Ujian Nasional. 

7. Pertanyaan : Apakah Bapak memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 

pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan? Jika ia, 
dalam bentuk apa? 

Jawaban : Ya. Dana BOS digunakan untuk pemenuhan standar pendidik 
dan kependidikan dalam bentuk mengikutsertakan guru-guru 
seluruh mata pelajaran dalam kegiatan MGMP dan kepala 
sekolah dalam kominitas MKKS. Hal ini sesuai dengan 
program peningkatan SDM Tenaga Pendidik dan Kepndidikan 
di SMP Negeri 2 Tanah Grogot. Selain itu, dana BOS juga 
digunakan untuk membayar honor guru dan tata usaha 

8. Pertanyaan : Apakah Bapak memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 
pemenuhan standar sarana dan prasarana? Jika ia dalam bentuk 
apa? 

Jawaban : Ya. Dana BOS digunakan untuk pemenuhan sarana dan 

prasarana dalam bentuk, antara lain : 
a. Pembiayaan adiwiyata; SMPN 2 Tanah Grogot sebagai 

sebagai sekolah adiwiyata tentunya masih memerlukan 

pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung 
program tersebut sehingga dianggarkan melalui dana BOS. 

b. Belanja material kursi Taman; sarana ini diperlukan untuk 
menambah keindahan dan kenyamanan guru dan siswa di 
sekolah 

c. Penambahan parkiran sepeda motor guru dan tenaga 
kependidikan. 

d. Pengadaan tempat parkir sepeda siswa 
e. Pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan; 
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f. Pengadaan sarana pembelajaran seperti; computer, laptop, 
LCD Proyektor, papan tulis, Pengadaan meja kursi guru/ 
siswa, peralatan olah raga, pemeliharaan sarana dan 
prasarana sekolah. 

9. Pertanyaan : Apakah Bapak memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 
pemenuhan standar pembiayaan ? Jika ia, dalam bentuk apa? 

Jawaban : Ya. sekolah ini menggunakan dana BOS untuk pemenuhan 

standar pembiayaan dalam bentuk pembiayaan jasa berupa 
belanja listrik, telepon, air, dan surat kabar. 

10. Pertanyaan : Apakah Bapak memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 

pemenuhan standar pengelolaan? Jika ia, dalam bentuk. apa? 
Jawaban : Ya. Sekolah ini menggunakan dana BOS untuk standar 

pengelolaan dalam bentuk pemenuhan A TK, penyusunan 
anggaran, penyusunan laporan dana BOS, Pembiayaan 
konsumsi rapat sosialisasi RK.A , Pengadaan buku teks siswa, 
pengadaan tinta seperti tin ta riso, printer, atau foto kopi, dan 
lain-lain. 

11. Pertanyaan : Apakah Bapak memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 
pemenuhan standar kompetensi lulusan? Jika ia dalam bentuk 
apa? 

Jawaban : Ya. sekolah ini menggunakan dana BOS untuk standar 

kompetensi lulusan dalam bentuk pemenuhan tenaga pembina 
atau pelatih untuk kegiatan ekstrakurikuler, pengadaan sarana 
untuk kegiatan esktrakurikuler seperti tari dan musik 
tradisional. 

12. Pertanyaan : Apakah Bapak memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 

pemenuhan standar penilaian? Jika ia, dalam bentuk apa? 
Jawaban : Ya sekolah ini menggunakan dana BOS untuk pemenuhan 

standar penilaian dalam bentuk pemenuhan A TK untuk 

kegiatan-kegiatan ujian atau ulangan di sekolah baik itu 
ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian akhir 

sekolah, maupun ujian nasional. Selain itu, pemenuhan ATK 

kegiatan sekolah yang lainnya yang berkaitan dengan 

penilaian. 
13. Pertanyaan : Apakah program yang sudah dianggarkan dalam RKAS dapat 

dilaksanakan semua? 
Jawaban : Ya semua program yang sudah dianggarkan dalam RKAS 

dapat dilaksanakan sesuai dengan rentang waktu yang 
ditetapkan dalam RKAS. Hal ini dapat dilihat pada RKAS dan 

bukti penggunaan dana tersebut pada buku kas umum. 
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14. Pertanyaan : Adakah kendala dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS? 
Jika ada apa saja kendala tersebut? 

Jawaban : Ia ada. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana BOS 

yaitu juknis penggunaan dana BOS kadang tidak sesuai dengan 
kebutuhan atau program sekolah sehingga sekolah hams 
mencari sumber lain untuk membiayai program tersebut dan 
keterlambatan dalam pencairan dana BOS. 

15. Pertanyaan : Bagaimana mengatasi kendala tersebut dalam penggunaan 

danaBOS? 
Jawaban : Seperti yang kami katakan tadi yah, harus mencari sumber lain 

untuk membiayai program yang tidak diperbolehkan dalam 

juknis dana BOS pusat dan bekerja sama dengan pihak ketiga 
untuk kegiatan ulangan dan A TK keperluan sekolah. 

16. Pertanyaan : Bagaimana peningkatan nilai hasil ujian nasional di sekolah 
.. ? 
lill. 

Jawaban : Dari tahun ke tahun nilai basil ujian nasional di sekolah ini 
selalu meningkat sehingga lulusan dari sekolah ini rata-rata 
dapat diterima di sekolah unggulan di Kabupaten Paser · 
maupun di Kalimantan Timur. 

17. Pertanyaan : Apa saja prestasi pendidik dan tenaga kependidikan pada 

Tahun2017? 
Jawaban : Prestasi pendidik di sekolah ini pada tahun 2017 adalah salah 

satu guru SMP Negeri 2 Tanah Grogot, yaitu ibu Dra. Farida F. 
Saragib menjadi duta kaltim dalam pemilihan Guru 
Berptrestasi tingkat nasional dan meraih predikat guru 
berdedikasi. 

18. Pertanyaan : Apa saja prestasi siswa pada Tahun 2017? 
Jawaban : Prestasi siswa tahun 2017 meliputi juara 2 tari tradisional, 

juara 3 musik tradisional, juara 3 sepak bola, juara 2 drum 

band, juara 1 karnaval, juara 1 renang, semua diraih untuk 
tingkat Kabupaten Paser. 

19. Pertanyaan : Apa saja prestasi sekolah pada T ahun 2017? 
Jawaban : Prestasi sekolah adalah juara 2 sekolah sehat se-Kabupaten 

Paser. 
20. Pertanyaan : Apa saja kegiatan sekolah untuk peningkatan mutu SDM? 

Jawaban : Kegiatan sekolah untuk peningkatan SDM adalah untuk siswa 

jelas kita mengefektifkan KBM dan mengadakan bimbingan 
belajar, serta menggiatkan kegiatan ekstrakurikuler. Untuk 
guru dan TU kami mengikutsertakan dalam kegiatan diklat 

43857.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



205 

baik itu MGMP, MKKS atau dildat yang relevan dengan tugas 
masing-masing. 

21. Pertanyaan : Apa saja kegiatan sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan 

yang bersifat non SOM? 
Jawaban : Program sekolah yang non SDM seperti pemenuhan sarana 

sekolah baik itu untuk siswa maupun guru. Selian itu, 
peningkatan pelaksanaan 9 K di sekolah. 

Tanah Grogot, 24 Jarmari 2018 
Narasumber, .. 

Jhi, S.Pd, M.Pd 
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Alamat 

TRANSKRIP HASIL WA WAN CARA 

: Msh (komite sekolah) 

206 

Tempat Wawancara 
Tanggal Wawancara 
W aktu Wawancara 

Pewawancara 

: Jl. Anden Oko Tanah Grogot 
: Ruang Kerja Kepala Sekolah 
: 25 Januari 2018 
: Pukul 10. 05 - 10.21 wita 

: Said Syech Azhari Babud 

Hasil Wawancara: 

1. Pertanyaan : Apakah perencanaan program yang disusun oleh tim sudah 
melibatkan steakhoulder? Jika ia mengapa? 

Jawaban : Ya. penyusunan program di sekolah ini, kamj sebagai komite 

sekolah sebagai stakeholder dilibatkan dalam penyusunan 
program dan pembahasan anggaran sekolah. Biasanya kami 

diundang rapat diawal tahun pelajaran, dalam rapat tersebut 
kepala sekolah memaparkan rencana program kerja yang akan 
dilaksanakan dan kami juga diminta pendapat dan saran 
berkaitan program tersebut. 

2. Pertanyaan : Setiap sekolah selalu memiliki program prioritas, Apakah 
sekolah ini juga memiliki program prioritas? 

Jawaban : Dalam pemaparan program oleh kepala sekolah, sekolah ini 
memiliki beberapa program prioritas. 

3. Pertanyaan : Jika ada, apa saja program prioritas tersebut? 

Jawaban : Program prioritas tersebut kalau saya simpulkan adalah 
pelaksanaan kegiatan belajar yang efektif dan berkualitas, 
peningkatan Kualitas SDM baik guru maupun tenaga 
kependidikan, pemenuhan sararia dan prasarana pendidikan, 

peningkatan kompetensi siswa baik secara akademik maupun 
non akademik. Karena sekolah ini adalah sekolah adiwiyata, 
maka tentunya ada program yang berkaitan dengan lingkungan 
hidup. 

4. Pertanyaan : Apakah perencanaan program yang disusun oleh tim sudah 
dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan? Untuk apa hal 

tersebut tersebut dilakukan? 
Jawaban : Perencanaan program sekolah ini sudah disusun oleh tim 

anggaran berdasarkan analisis kebutuhan, dengan tujuan agar 
anggaran yang direncanakan bisa tepat sasaran dan bennanfaat. 

5. Pertanyaan : Apakah Bapak mengetahui pemanfaatan dana BOS? 
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Jawaban : Ya. Saya selaku komite sekolah mengetahui pemanfaatan dana 

BOS melalui rapat sosialisasi yang dilakukan oleh sekolah. 
6. Pertanyaan : Jika mengetahui pemanfaatan dana BOS, digunakan untuk apa 

saja? 

Jawaban : Seingat saya, dana BOS itu digunakan untuk kepentingan 
sekolah seperti membayar guru atau TU Honor, membiayai 
kegiatan siswa seperti ekstrakurikuler, melengkapi sarana dan 

prasarana sekolah, membayar listrik dan air yang digunakan 
sekolah, membiayai ujian-ujian yang dilaksanakan di sekolah, 
beli buku untuk siswa dan lain-lain. 

6. Pertanyaan : Apakah program yang sudah dianggarkan dalam RKAS dapat 

dilaksanakan semua? 
Jawaban : Menurut saya program yang sudah dianggarkan dapat 

dilaksanakan semuanya, karena program yang direncanakan 

tersebut memang kegiatan yang sangat diperlukan oleh 
sekolah. 

7. Pertanyaan : Adakah kendala dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS? 
Jika ada apa saja kendala tersebut? 

Jawaban : Kalau saya lihat, kendala yang dihadapi sekolah dalam 

penggunaan dana BOS itu adalah ada beberapa program yang 
harus dilaksanakan sekolah tapi tidak bisa dianggarkan karena 
tidak diperbolehkan dalam aturan penggunaan dana BOS. 
Selain itu, SMPN 2 Tanah Grogot ini kan sekolah besar 
tentunya banyak program-program yang harus dilaksanakan 

dengan jumlah dana BOS yang dibagi-bagi untuk setiap 
program sehingga ada program yang seharusnya perlu dana 
besar tapi dapat dananya sedikit. Akibatnya program tersebut 
berjalan tetapi tidak maksimal dan terjadi juga keterlambatan 

dalam pencairan dana BOS. 
8. Pertanyaan : Bagaimana mengatasi kendala tersebut dalam penggunaan 

danaBOS? 
Jawaban : Ya. sekolah mencari solusi dengan bekerjasama dengan pihak 

ketiga untuk mencari pmJaman atau sekolah dapat 

memanfaatkan dana wirausaha yang dilakukan di sekolah. 
Kalau keterbatasan dana, sekolah dapat melakukan efesiensi 
pengeluaran anggaran. 

9. Pertanyaan : Apa saja kegiatan sekolah untuk peningkatan mutu SDM? 
Jawaban : Peningkatan SDM kan itQ meliputi siswa, guru, TU, dan kepala 

sekolah. Kalau saya lih~t untuk program peningkatan SDM 
siswa jelas melalui kegiatan belajar di kelas atau di luar kelas 
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dan dipenuhi kebutuhan siswa seperti buku. Selain itu, siswa 
diikutkan dalam lomba-lomba sehingga mendapat peng 

alaman. Kalau untuk guru, TU, dan kepala sekolah supaya 
meningkat SDMnya perlu mengikuti penataran-penataran atau 
pelatihan. 

10. Pertanyaan : Apa saja kegiatan sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan 
yang bersifat non SDM? 

Jawaban : Kegiatan sekolah yang non akademik saya lihat sekolah ini 
giat melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dan aktif da1am 
mengikuti lomba-lomba. Dengan kegiatan ekstrakurikuler 
anak- anak jadi terampil dalam bakatnya.Selain itu, mereka 
dapat memanfaatkan waktu untuk kegiatan yang bermanfaat di 
sekolah. 

Tanah Grogot, 25 Januari 2018 
Narasumber, 

~ 
Msh 
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Nama Narasumber 
Alam at 

TRANSKRIP BASIL WA WAN CARA 
: Znb (Bendahara BOS) 
:Jl. Senaken RT 11 No 1 Desa Senaken T. Grogot 
: Ruang Perpustakaan Tempat Wawancara 

Tanggal Wawancara 
Waktu Wawancara 
Pewawancara 

: 24 Januari 2018 
: Pukul I 0.45 - 11.04 wita 

: Said Syech Azhari Babud 

Hasil Wawancara: 

1. Pertanyaan : Apakah perencanaan program yang disusun oleh tim sudah 
dilakukan analisis kebutuhan? Jika ia, mengapa? 

Jawaban : Ya, program yang disusun sekolah sudah sesuai dengan 
program prioritas sekolah agar dapat mencapai tujuan yang 
diinginkan yaitu sekolah yang berwawasan lingkungan/sekolah 

adiwiyata. 
2 . Pertanyaan : Apakah perencanaan program yang disusun oleh tim sudah 

melibatkan stakeholder? Jika ia, seperti apa keterlibatanya? 

3. 

4. 

Jawaban : Ya, perencanaan program dan anggaran sekolah yang dibuat 

Pertanyaan 

Jawaban 
Pertanyaan 
Jawaban 

sudah melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah mulai 
dari guru, TU, hingga komite sekolah dan orangtua siswa. 
Keterlibatan dalam rapat penyusunan program sekolah dan 
anggaran sekolah. 

: Setiap sekolah selalu memiliki program prioritas, Apakah 
sekolah ini juga memiliki program prioritas? 

: Yaada 
: Jika ada, apa saja program prioritas tersebut? 
: program prioritas dibagi dalam 8 standar kebutuhan sekolah 

yaitu standar isi, proses, sarana dan prasarana, pengelolaan, 
kompetensi lulusan, penilaian, pembiayaan, pendidik dan 

tenaga kependidikan, namun program prioritas yang paling 
khusus adalah program sekolah adiwiyata. 

5. Pertanyaan : Apakah lbu memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 

pemenuhan standar isi? Jika ia, dalam bentuk apa? 
Jawaban : Ya, dalam bentuk pembiayan A TIC penyusunan KTSP , dan 

siswa -siswa dalam kegiatan sekolah seperti perkemahan dan 

kegiatan ekstrakulikuler. 
6. Pertanyaan : Apakah lbu memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 

pemenuhan standar proses? Jika ia, dalam bentuk apa? 
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Jawaban : Ya, dalam bentuk pembiayan kegiatan bimbingan belajar untuk 
siswa yang mengikuti ujian nasional, pembiayaan ATK untuk 

kegiatan bimbingan belajar. 
7. Pertanyaan : Apakah Ibu memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 

pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan? Jika ia, 
dalam bentuk apa? 

Jawaban : Ya, dalam bentuk pembiayan kegiatan guru dalam bentuk 
MGMP dan kepala sekolah dalam bentuk MKKS untuk 
meningkatkan wawasan guru dan kepala sekolah. Juga 

pembiayaan untuk Honorarium Gwu dan Tata Usaha Tidak 
tetap 

8. Pertanyaan : Apakah lbu memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 
pemenuhan standar sarana dan prasarana? Jika ia dalam bentuk 
apa? 

Jawaban : Ya, dalam bentuk pemeliharaan dan perbaikan prasarana dan 
bangunan sekolah, serta menyiapkan sarana kebutuhan sebagai 
penunjang dalam kegiatan belajar mengajar siswa dan guru. 

9. Pertanyaan : Apakah Ibu memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 

pemenuhan standar pembiayaan? Jika ia, dalam bentuk apa? 
Jawaban : Ya, dalam bentuk pembiayan listrik, air, intemet/telepon, dan 

surat kabar untuk menunjang kegiatan pembelajaran siswa dan 

guru. 
10. Pertanyaan : Apakah Ibu memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 

pemenuhan standar pengelolaan? Jika ia, dalam bentuk apa? 

Jawaban : Ya, digunakan untuk penyusunan anggaran, penyusunan 
laporan dana BOS dalam bentuk belanja buku siswa untuk 
kegiatan belajar mengajar. 

11. Pertanyaan : Apakah Ibu memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 
pemenuhan standar kompetensi lulusan? Jika ia, dalam bentuk 

apa? 
Jawaban : Ya, untuk honorarium pelatih dan pembinaan kegiatan lomba 

OSN, FLS2N, 02SN, serta lomba lainnya yang diikuti siswa 
dan ekstrakulikuler siswa. Serta pembinaan siswa dalam 

bimbingan belajar ujian nasional. 
12. Pertanyaan : Apakah Ibu memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 

pemenuhan standar penilaian? Jika ia, dalam bentuk apa? 

Jawaban : Ya, dalam bentuk A TK untuk kegiatan ujian dan ulangan 

s1swa. 
13. Pertanyaan : Apakah program yang sudah dianggarkan dapat dilaksanakan 

semua? 
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Jawaban 

14. Pertanyaan 

Jawaban 
15. Pertanyaan 

Jawaban 

16. Pertanyaan 

Jawaban 
17. Pertanyaan 

Jawaban 

18. Pertanyaan 

Jawaban 

19. Pertanyaan 

Jawaban 
20. Pertanyaan 

Jawaban 

21. Pertanyaan 

Jawaban 
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: Ya rencana kegiatan yang telah diprogramkan oleh sekolah 

dapat dilaksanakan semuanya. Hal ini dapat dilihat pada 
RKAS dan buku kas umum. 

: Adakah kendala dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS? 
Jika ada apa saja kendala tersebut? 

: Ia ada kendala, pencairan dana triwulan yang pemah terlambat. 

: Bagaimana mengatasi kendala tersebut dalam penggunaan 
danaBOS? 

: Untuk keperluan A TK sekolah dan penggandaan soal ulangan 
menggunakan bantuan pinjaman pihak ketiga. 

: Bagaimana peningkatan nilai basil UN di sekolah ini? 

: peningkatan basil ujian nasional cukup baik. 
: Apa saja prestasi pendidik dan ten.aga kependidikah pada 

Tahun2017? 

: Prestasi yang diraih guru adalah ibu Dra. Farida Fatmawati 

Saragih sebagi juara satu tingkat provinsi untulc kategori guru 
berprestasi tahun 2017. 

: Apa saja prestasi siswa yang berhasil diraih pada Tahun 2017? 

: Prestasi yang diraih siswa adalah juara 2 FLS2N Cabang Tari, 
Juara 1 02SN cabang Renang Putra Tingkat Provinsi, Juara 2 
02SN Cabang Renang Tingkat Provinsi Putri, Juara 1 Senam 

Maumere tingkat kabupaten, Juara 3 Musik Tradision.al. 
: Apa saja prestasi sekolah yang berhasil diraih di Tahun 2017? 
: Juara 2 Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten Paser 

: Apa saja kegiatan sekolah untulc peningkatan mutu pendidikan 
Yang bersifat SDM? 

: Mengikutkan guru dalam pelatihan dan MGMP dan untulc 
siswa diadakan kegiatan ekstrakuri.kuler dan diikutkan dalam 

berbagai perlombaan. 
: Apa saja kegiatan sekolah untulc peningkatan mutu pendidikan 

yang bersifat non SDM? 
: Sekolah perlu menyiapkan alat-alat penunjang kegiatan 

pembelajaran agar kualitas mutu pendidikan bertambah 

Tanah Grogot, 24 Januari 2018 
Narasumber, 
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Nama Narasumber 

Alamat 

Tempat Wawancara 
Tanggal Wawancara 
W aktu Wawancara 

Pewawancara 

TRANSKRIP HASIL WA WAN CARA 

: Rk NrmJsr, S.Pd (Guru) 

: n. P. Singa Maulana Gg Cempaka 
: Ruang Perpustakaan 
: 25 Januari 2018 

: Pukul I 0. 40 - 10.56 wita 
: Said Syech Azhari Babud 
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Hasil Wawancara: 
1. Pertanyaan : Apakah ada informasi/sosialisasi tentang anggaran dana BOS? 

Jawaban 
2. Pertanyaan 

Jawaban 

3. Pertanyaan 

Jawaban 

4. Pertanyaan 

Jawaban 

5. Pertanyaan 
Jawaban 

6. Pertanyaan 

Jawaban 

7. Pertanyaan 

Jawaban 

8. Pertanyaan 

Jawaban 

: Ya, ada 
: Jika ada, dalam bentuk apa sosialisasi tersebut? 

: Sosialisasi, dan rapat penyusunan RKAS dana bos setiap awal 
tahun anggaran. 

: Apakah perencanaan program yang disusun oleh tim sudah 
dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan? Untuk apa hal tersebut? 

: Ya, agar program yang disusun bennanfaat sesuai kebutuhan sekolah 
Selama l (satu) tahun. 

: Apakah perencanaan program yang disusun oleh tirn sudah 
melibatkan stakeholder? Jika ia, seperti apa keterlibatanya? 

: Ya , perencanaan program dan anggaran sekolah yang dibuat 
sudah melibatkan konUte sekolah, guru yang terlibat dalam 

tim, termasuk orangtua siswa, dalam bentuk rapat penyampaian 
dan penyusunan rencana anggaran. 

: Apakah Ibu mengetahui pemanfaatan dana BOS? 

: Ya, tahu 
: Jika mengetahui pemanfaatan dana BOS, digunakan untuk apa 

saja dana tersebut? 
: Kegiatannya dibagi dalam 8 standar sekolah dan tertuang 

dalam RKAS dan untuk program sekolah adiwiyata. 
: Apakah ibu mengetahui kalau sekolah ini memiliki program 

yang diprioritaskan? Jika ada apa program tersebut? 

: Ya, sekolah ini memiliki program yang diprioritaskan, yaitu 
program sekolah adiwiyata. 

: Apakah Ibu mengetahui pemanfaatkan anggaran dana BOS 

untuk pemenuhan standar kompetensi lulusan? Jika ia, dalam 

bentukapa? 
: Ya, diantaranya digunakan untuk membiayai honorarium 

pelatih, kegiatan berbagai lomba dan kegiatan ekstrakulikuler. 
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9. Pertanyaan : Apakah lbu mengetahui pemanfaatkan anggaran dana BOS 

untuk pemenuhan standar isi? Jika ia, dalam bentuk apa? 
Jawaban : Ya, dimanfaatkan untuk kegiatan ATK perangkat pembelajaran 

dan kelengkapan kurikulum laianya. 
10. Pertanyaan : Apakah Ibu mengetahui pemanfaatkan anggaran dana BOS 

untuk pemenuhan standar proses? Ji.ka ia, dalam bentuk apa? 
Jawaban : Ya, seingat saya digunakan untuk keperluan kegiatan 

sehubungan ujian nasional dan bimbingan belajar kelas IX 
11. Pertanyaan : Apakah lbu mengetahui pemanfaatkan anggaran dana BOS 

untuk pemenuhan standar PTK? Jika ia, dalam bentuk apa? 
Jawaban : Ya, dimanfaatkan untuk kegiatan MGMP , MK.KS, dan untuk 

pembiayaan guru dan tata usaha honor. 
12. Pertanyaan : Apakah Ibu mengetahui pemanfaatkan anggaran dana BOS 

untuk pemenuhan standar sarana prasarana? Jika ia, dalam 
bentukapa? 

Jawaban : Ya, dimanfaatkan untuk pembelian sarana dan prasarana 
pembelajaran , termasuk pembelajaran olahraga, pembelian 

keperluan pembelajaran pada laboratorium dan penambahan 
buku pada perpustakaan sekolah. 

13. Pertanyaan : Apakah lbu mengetahui pemanfaatkan anggaran dana BOS 
untuk pemenuhan standar pengelolaan? Jika ia, dalam bentuk 
apa? 

Jawaban : Ya, dimanfaatkan untuk pembiayaan konsumsi rapat penyusunan 
anggaran, sosialisasi RK.AS dan penyusunan laporan dana 
BOS". 

14. Pertanyaan : Apakah lbu mengetahui pemanfaatkan anggaran dana BOS 
untuk pemenuhan standar pembiayaan? Jika ia, dalam bentuk 

apa? 
Jawaban : Ya, dimanfaatkan untuk keperluan rutin daya dan jasa sekolah, 

yaitu pembayaran rekening listrik,air, telepon dan internet, 

serta koran. 
15. Pertanyaan : Apakah lbu mengetahui pemanfaatkan anggaran dana BOS 

untuk pemenuhan standar penilaian? Jika ia, dalam bentuk 

apa? 
Jawaban : Ya, dimanfaatkan untuk keperluan A TK untuk kegiatan 

ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian akhir 
sekolah, termasuk untuk kegiatan ujian nasional. 

16. Pertanyaan : Bagaimana peningkatan nilai basil ujian nasional di sekolah 
. "? llll. 

Jawaban : Hasil ujian nasional meningkat 
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17. Pertanyaan : Apa saja prestasi dari pendidik dan tenaga kependidikan pada 
Tahun2017? 

Jawaban 

18. Pertanyaan 
Jawaban 

19. Pertanyaan 
Jawaban 

20. Pertanyaan 
Jawaban 

21. Pertanyaan 

Jawaban 

: Ibu Dra. Farida Fatmawati Saragih yang memenangkanjuara I 
lomba guru berprestasi tingk.at provinsi Kaltim 

: Apa saja prestasi siswa yang telah diraih pada Tahun 2017? 
: Juara 2 FLS2N Cabang Tari, Juara 1 02SN cabang Renang 

Putra Tingkat Provinsi, Juara 2 02SN Cabang Renang Tingkat 
Provinsi Putri, Juara 1 Senam Maumere tingkat kabupaten, 
Juara 3 Musik Tradisional. Dan masih banyak lagi. 

: Apa saja prestasi sekolah yang telah diraih pada Tahun 2017? 
: Juara 2 Lomba Sekolah Sehat Tingk.at Kabupaten Paser 
: Apa saja kegiatan sekolab untuk peningk.atan mutu SDM? 
: Unruk guru seharusnya diikutkan dalam kegitan MGMP clan 
pelatihan clan untuk siswa harus diikutkan dalam kegiatan 
ekstrakurikuler , lomba-lomba, pertandingan dan latihan 
kepemimpinan dasar. 

: Apa saja kegiatan sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan 
yang bersifat non SDM? 

: Sekolah perlu menyia~ alat-alat penunjang kegiatan 
pembelajaran agar kualitas mutu pendidikan bertambah 

Tanah Grogot, 25 Januari 2018 

N~;r~· 
Rk Nrmlsr, S.Pd 
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TRANSKRIP HASIL WA W ANCARA 

Nama Narasurnber 

Alamat 

: Hytl mrh (siswa) 

: JI. Yos Sudarso RT 

: Ruang Perpustakaan 
: 25 Januari 2018 

Tempat Wawancara 
Tanggal Wawancara 
W aktu Wawancara 

Pewawancara 

: Pukul 11. I 0 - 11.24 wita 

: Said Syech Azhari Babud 

Hasil Wawancara: 
1. Pertanyaan : Apakah ada informasi/sosialisasi tentang anggaran dana BOS? 

Jawaban : Ya ada 

2. Pertanyaan : Jika ada, dalam bentuk apa? 

Jawaban : Dalam bentuk sosialisasi ketika ada pertemuan dengan 
orangtua 

3. Pertanyaan : Apakah kamu mengetahui penggunaan dana BOS? 
Jawaban : Ya, sedikit 

4. Pertanyaan 

Jawaban 

5. Pertanyaan 

Jawaban 

6. Pertanyaan 

Jawaban 

7. Pertanyaan 

Jawaban 

8. Pertanyaan 
Jawaban 

9. Pertanyaan 

: Jika mengetahui, digunakan untuk: kegiatan apa saja dana BOS 
terse but? 

: Membiayai kegiatan lomba-lomba siswa, pengadaan sarana 
prasarana sekolah, kegiatan lainnya yang berkaitan dengan 
sekolah dan kegiatan belajar mengajar. 

: Prestasi pendidik dan tenaga kependidikan apa saja yang kamu 

ketahui pada tahun 2017? 
: Bu Saragih yang memperoleh Juara I Guru berprestasi Tingkat 

Provinsi Kaltim. 

: Apa saja kegiatan ekstrakurikuler yang kamu ketahui di 
sekolah untuk: meningkatkan prestasi siswa? 

: Banyak, diantaranya ekstrakurikuler tari, musik tradisional, 
gitar, pramuka, PMR, puisi, teater, sepak bola, takraw, basket, 
bulutangkis,voli, dan, marching band. 

: Prestasi siswa apa saja yang kamu ketahui pada tahun 2017? 
: Juara 2 FLS2N cabang tari, Juara 1 02SN cabang renang 

putra Tingkat Provinsi, Juara 2 02SN cabang renang Tingkat 
Provinsi putri, juara 1 senam Maumere tingkat kabupaten, 
Juara 3 musik tradisional. Dan masih banyak lagi. 

: Apa saja prestasi sekolah yang telah diraih pada tahun 2017? 

: Juara 2 lomba sekolah sehat Tingkat Kabupaten Paser 
: Apa saja kegiatan sekolah yang kamu ketahui untuk: 

peningkatan SDM? 
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Jawaban : mengi.kuti berbagai macam lomba - lomba agar mendapat 
pengalaman bagi siswa. 

10. Pertanyaan : Apa saja kegiatan sekolah untuk peningkatan mutu penclidikan 
yang bersifat non SDM? 

Jawaban : Dengan mempersiapkan berbagai sarana prasarana pendukung 
pembelajaran untuk siswa. 

Tanah Grogot, 25 Januari 2018 
Narasumber, 

r 
Hytl mrb 
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TRANSKRIP HASIL WA WAN CARA 

Nama Narasumber 
Alamat 
Tempat Wawancara 
Tanggal Wawancara 
W aktu Wawancara 
Pewawancara 

: Shm, S.Pd (Kepala Sekolah) 
: JI. Senaken Gg Al-Jihat 
: Ruang Kerja Kepala Sekolah 
: 30 Januari 2018 
: Pukul 09. 50 - 10. 21 
: Said Syech Azhari Babud 
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Hasil Wawancara: 
l. Pertanyaan : Apakah perencanaan program yang disusun oleh tirn sudah 

dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan? Jika ia, mengapa? 
Jawaban : Ya, karena harus sesuai dengan kebutuhan program yang 

diprioritaskan. Analisis kebutuhan yang dilakukan diharapkan 
dapat menghasilkan perencanaan yang baik dan dapat 
laksanakan. 

2. Pertanyaan : Apakah perencanaan program yang disusun oleh titn sudah 
melibatkan steakhoulder? Jika ia, dalam bentuk apa 
keterlibatan tersebut ? 

Jawaban 

3. Pertanyaan 

Jawaban 
4. Pertanyaan 

Jawaban 

5. Pertanyaan 

Jawaban 
6. Pertanyaan 

Jawaban 
7. Pertanyaan 

Jawaban 

: Ya, Penyusunan program di sekolah ini selalu melibatkan 
stakeholder, misalnya ketika penyusunan anggaran, rapat 
bersama orangtua siswa, termasuk ketika akan mengadakan 
kegiatan yang berhubungan dengan pendanaan melalui 
orangtua seperti persiapan kegiatan perpisahan siswa kelas 9. 

: Setiap sekolah selalu memiliki program prioritas, Apakah 
sekolah ini juga memiliki program prioritas? 

: Ya ada program tersebut. 
: Jika ada, apa saja program prioritas tersebut? 
: program prioritas sekolah ini yaitu program usaha kesehatan 

sekolah dan program adiwiyata mandiri. 
: Apakah Bapak memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 

pemenuban standar isi? Jika ia, dalam bentuk apa? 
: Ya, Penyusunan perencanaan program pembelajaran 
: Apakah Bapak memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 

pemenuhan standar proses? Jika ia, dalam bentuk apa? 
: Ya, Pembelajaran di luar kelas 
: Apakah Bapak memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 

pemenuban standar pendidik dan tenaga kependidikan? Jika ia 

dalam bentuk apa? 
: Ya, membayar honorarium guru dan tata usaha honor sekolah 

dan untuk kegiatan MGMP, MK.KS. 
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8. Pertanyaan : Apakah Bapak memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 
pemenuhan standar sarana dan prasarana? Jika ia dalam bentuk 
apa? 

Jawaban : Ya, untuk kegiatan renovasi jendela, plafon dan pintu 
bangunan yang rusak 

9. Pertanyaan : Apakah Bapak memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 
pemenuhan standar pembiayaan? Jika ia dalam bentuk apa? 

Jawaban 
10. Pertanyaan 

Jawaban 
11. Pertanyaan 

Jawaban 
12. Pertanyaan 

Jawaban 
13. Pertanyaan 

Jawaban 

14. Pertanyaan 

Jawaban 

15. Pertanyaan 

Jawaban 

16. Pertanyaan 

Jawaban 

: Ya, untuk membayar honor guru dan pegawai tidak tetap. 
: Apakah Bapak memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 

pemenuhan standar pengelolaan? Jika ia, dalam bentuk apa? 
: Ya, Rapat dan kegiatan dinas 
: Apakah Bapak memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 

pemenuhan standar kompetensi lulusan? Jika ia, dalam bentuk 
apa? 

: Ya, untuk kegiatan penyelenggaraan ujian 
: Apakah Bapak memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 

pemenuhan standar penilaian? Jika ia, dalam bentuk apa? 
: Ya, dalam bentuk kegiatan ulangan dan ujian 
: Apakah program yang sudah dianggarkan dalam RKAS dapat 

dilaksanakan semua? 
: Ya, semua kegiatan yang telah diprogramkan dalam RKAS 

dapat dilaksanakan. Hal ini bisa dilihat pada bukti penggunaan 
dana BOS pada laporan buku kas umum. 

: Adakah kendala dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS? 
Jika ada apa saja kendala tersebut? 

: Ya, ada. kendala penggunaan dana BOS pada pencairan 
anggaran yang pemah terlambat 

: Bagaimana mengatasi kendala tersebut dalam penggunaan 
danaBOS? 

: Untuk kegiatan yang sifatnya fisik atau pembelian belanja 
modal maka harus ditun<4i, tetapi untuk kegiatan pembelajaran 
atau ujian tetap harus dilaksankan dengan pinjaman kepada 
pihak ketiga. 

: Bagaimana peningkatan pilai hasil ujian nasional di sekolah 

ini? 
: Nilai basil ujian di sekolah ini baik, hal ini dibuktikan bahwa 

siswa kami bisa diterima hampir 90 persen di SMA dan SMK 
negeri yang ada di Tanah Grogot. 
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17. Pertanyaan : Apa saja prestasi pendidik clan tenaga kependidikan pada 

Tahun2017? 

Jawaban 

18. Pertanyaan 
Jawaban 

19. Pertanyaan 

Jawaban 

20. Pertanyaan 
Jawaban 

21. Pertanyaan 

Jawaban 

: Prestasi yang diraih guru untuk tahun 2017 belwn ada, tetapi 

tahun lalu guru kami ada yang menjadi instruktur mata 

pelajaran. 

: Apa saja prestasi siswa pada Tahun 2017? 

: Prestasi siswa antara lain juara karate dan renang 

: Apa saja prestasi sekolah pada Tahun 2017? 

: Prestasi sekolah antara lain juara UKS dan juara Adiwiyata 

Mandiri Tingkat Kabupaten. 

: Apa saja kegiatan sekolah untuk peningkatan mutu SDM? 

: kegiatan pengembangan keprofesian berkelanju~ baik untuk 

kepala sekolah maupun untuk guru sedangkan untuk siswa 

kegiatan bimbingan belajar, kegiatan imtaq, ekstrakurikuler 

dan pengembangan diri. 
: Apa saja kegiatan sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan 

yang bersifat non SDM? 

: Pemeliharaan dan pembuatan tarnan, kantin sehat, pelaksanaan 

pengbijauan, perawatan toilet, peningkatan kualitas sarana 

UKS, rehab ringan, pengecatan dan lain-lain. 

Tanah Grogot~ 30 Januari 2018 
Narasumber, 

f 
Shm, S.Pd 
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TRANSKRIP BASIL WA WAN CARA 

Nama Narasumber 

Alamat 
Tempat Wawancara 
Tanggal Wawancara 

Waktu Wawancara 
Pewawancara 

: Wly (Komite Sekolah) 
: Desa Sangkuriman 

: Ruang Kerja Kepala Sekolah 
: 30 Januari 2018 
: Pukul 10. 20 - 10. 35 wita 

: Said Syecb Azhari Babud 
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Hasil Wawancara: 
1. Pertanyaan : Apakah perencanaan program yang disusun oleh tirn sudah 

Jawaban 

melibatkan stakeholder? Jika ia, mengapa? 
: Ya, Penyusunan program di sekolah ini melibatkan 

stakeholder, yaitu melalui rapat komite bersama orangtua 

siswa dan pihak sekolah. 
2. Pertanyaan : Setiap sekolah selalu memiliki program prioritas, Apakah 

Jawaban 
3. Pertanyaan 

Jawaban 
4. Pertanyaan 

Jawaban 

5. Pertanyaan 

Jawaban 

6. Pertanyaan 

Jawaban 

6. Pertanyaan 

Jawaban 

7. Pertanyaan 

sekolah ini juga memiliki program prioritas? 

: Ya, ada 
: Jika ada, apa saja pro~ prioritas tersebut? 
: Untuk kegiatan UKS dan Adiwiyata 
: Apakah perencanaan program yang disusun oleh tirn sudah 

dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan? Untuk apa hal 
tersebut? 

: Perencanaan program sekolah sudah disusun oleh tim 

penyusun program dan anggaran melalui analisis kebutuhan, 
dengan harapan hal tersebut dapat memaksimalkan anggaran 
yang digunakan dapat tepat sasaran. 

: Apakah Bapak mengetahui pemanfaatan dana BOS? 
: Ya, saya mengetahui 
: Jika mengetahui pemanfaatan dana BOS, digunakan untuk apa 

saja? 
: Digunakan untuk kegiatan operasional sekolah 
: Apakab program yang sudah dianggarkan dapat dalam RKAS 

dilaksanakan semua? 
: Ya, setahu saya semua kegiatan yang telah diprogramkan dapat 

dilaksanakan. 
: Adak.ah kendala dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS? 

Jika ada apa saja kendala tersebut? 
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8. Pertanyaan 

Jawaban 

9. Pertanyaan 

Jawaban 
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: Ya ada, seperti yang pemah disampaikan kepala sekolah 

kepada saya, kendala penggunaan dana BOS yaitu pencairan 
anggaran yang terlambat. 

: Bagaimana mengatasi kendala tersebut dalam penggunaan 

danaBOS? 
: Hal ini kepala sekolah yang lebih mengetahui 
: Apa saja kegiatan sekolah untuk peningkatan mutu SDM? 

: Kegiatan bimbingan belajar, kegiatan imtaq, dan kegiatan 
ekstrakurikuler 

I 0. Pertanyaan : Apa saja kegiatan sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan 
yang bersifat non SDM? 

Jawaban : pelaksanaan kegiatan untuk menunjang UKS dan Adiwiyata 

Tanah Grogot, 30 Januari 2018 
Narasumber, 
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TRANSKRIP BASIL WA WAN CARA 

Nama Narasumber 
Alam at 

Tempat Wawancara 
Tanggal Wawancara 

W aktu Wawancara 
Pewawancara 

: Wrs Prynt, S.Pd (Bendahara BOS) 
: Perumahan Guru SMPN 4 Tanah Grogot 
: RuangUKS 

: 31 Januari2018 
: Pukul 09. 55-10.13 wita 
: Said Syech Azhari Babud 
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Basil Wawancara: 
1. Pertanyaan : Apakah perencanaan program yang disusun oleh titn sudah 

Jawaban 
diJakukan anaJisis kebutuhan? Jika ia, mengapa? 

: Ya, perencanaan program di sekoJah ini dilakukan melalui 

analisis kebutuhan untuk µiempermudah mencapai tujuan yang 
ditetapkan. 

2. Pertanyaan : Apakah perencanaan program yang disusun oleh tirn sudah 

Jawaban 
melibatkan stakeholder? Jika ia, seperti apa keterlibatanya? 

: Ya, keterlibatan stakeholder terutama dalam rapat-rapat 

dengan orangtua siswa ~ pengesahan anggaran sekolah. 
3. Pertanyaan : Setiap sekolah selalu Illemiliki program prioritas, Apakah 

Jawaban 
4. Pertanyaan 

Jawaban 
5. Pertanyaan 

sekolah ini juga memiliki program prioritas? 

: Ya, ada program prioritas. 
: Jika ada, apa saja program prioritas tersebut? 
: Program Usaha Kesehatan Sekolah dan Program Adiwiyata 
: Apakah Bapak memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 

pemenuhan standar isi? Jika ia, dalam bentuk apa? 

Jawaban : Ya, dalam bentuk penggajian dan standar belanja 
6. Pertanyaan : Apakah Bapak memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 

Jawaban 

pemenuhan standar proses? Jika ia, dalam bentuk apa? 

: Ya, dalam bentuk pengembangan program seperti kegiatan 

pembelajaran. 
7. Pertanyaan : Apakah Bapak memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 

pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan? Jika ia, 

dalam bentuk apa? 

Jawaban : Ya, untuk kegiatan MGMP, MKKS , makan dan minum harian 

pegawru 
8. Pertanyaan : Apakah Bapak memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 

pemenuhan standar sarana prasarana? Jika ia, dalam bentuk 

apa? 
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Jawaban : Ya, dalam bentuk pembelian media belajar dan pembelian 
belanja modal. 

9. Pertanyaan : Apakab Bapak memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 

pemenuhan standar pembiayaan? Jika ia, dalam bentuk apa? 

Jawaban : Ya, dimanfaatkan untuk "penggajian guru dan TU honor 
sekolah. 

10. Pertanyaan : Apakab Bapak memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 

Jawaban 

11 . Pertanyaan 

Jawaban 
12. Pertanyaan 

Jawaban 
13. Pertanyaan 

Jawaban 

14. Pertanyaan 

Jawaban 

15. Pertanyaan 

Jawaban 

16. Pertanyaan 

Jawaban 

17. Pertanyaan 

pemenuhan standar pengelolaan? Jika ia dalam bentuk apa? 
: Ya, dimanfaatkan untuk. pembiayaan konsumsi rapat 

penyusunan anggaran, sosialisasi RKAS dan penyusunan 
laporan dana BOS 

: Apakab Bapak memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 
pemenuhan standar kompetensi Julusan? Jika ia, daJam bentuk 
apa? 

: Ya untuk pembinaan olimpiade 

: Apakab Bapak memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 
pemenuhan standar penilaian? Jika ia, dalam bentuk apa? 

: Ya, dalam bentuk pelaksanaan ujian semester 

: Apakah program yang sudah dianggarkan dapat diJaksanakan 
semua? 

: Ya, program yang telah disusun dalam RKAS dapat 
dilaksanakan semuanya. Hal ini dapat dilihat pada pengeluaran 

penggunaan dana BOS pada buku kas umum. 
: Adakab kendala dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS? 

Jika ada apa saja kendala tersebut? 
: Ada, kendala penggunaan dana BOS adalah pencairan dana 

BOS pemah terlambat. 
: Bagaimana mengatasi kendala tersebut dalam penggunaan 

dana BOS? 
: Untuk kegiatan pembelajaran dan ulangan kami bekerja sama 

dengan pihak ketiga. 
: Bagaimana peningkatan nilai basil ujian nasional di sekolah 

• "? lnt . 

: HasiJ nilai ujian nasional di sekolah ini meningkat yaitu 

dengan banyalcnya siswa kami yang diterima di SMA maupun 
SMK negeri di Kabupaten Paser. 

: Apa saja prestasi pendidik dan tenaga kependidikan pada 
Tahun2017? 

Jawaban : Kalau tahun 2017 setahu saya tidak ada guru yang berprestasi. 
18. Pertanyaan : Apa saja prestasi siswa yang berhasil diraih pada T ahun 2017? 
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Jawaban : Prestasi siswa antara lain juara karate dan renang 
19. Pertanyaan : Apa saja prestasi sekolah yang berhasil diraih pada Tahun 

2017? 
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Jawaban : Prestasi sekolah pada tahun 2017 adalah juara usaha kesehatan 
sekolah clan adiwiyata mandiri Tingkat Kabupaten. 

20. Pertanyaan : Apa saja kegiatan sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan 
yang bersifat SOM? 

Jawaban : Kegiat.an ekstrakurilruler sekolah, pengembangan diri, PMR, 
Perkemahan Sabtu-Minggu, kegiatan MGMP dan Pelatihan. 

21. Pert.anyaan : Apa saja kegiatan sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan 
yang bersifat non SOM? 

Jawaban : Penanaman pohon penghijauan, rehap bangunan dan 
pengecat.an 

Tanah Grogot, 31Januari2018 
N r, 
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TRANSKRIP HASIL WA WAN CARA 

Nama Narasumber 
Alamat 

: Rsn Tdg B., S.Pd (Guru) 
: JI. Jend. Sudirman 

Tempat Wawancara 

Tanggal Wawancara 
W aktu Wawancara 

: RuangUKS 
: 31 Januari 2018 
: Pukul 10. 25 - 10. 39 wita 

Pewawancara : Said Syech Azhari Babud 
Hasil Wawancara: 

1. Pertanyaan : Apakah ada informasi/sosialisasi tentang anggaran dana BOS? 
Jawaban : Ya, ada 

2. Pertanyaan : Jika ada, dalam bentuk apa sosialisasi tersebut? 

Jawaban : Saat rapat kerja sekolah 
3. Pertanyaan : Apakah perencanaan program yang disusun oleh tim sudah 

dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan? Untuk apa hal 

terse but? 
Jawaban : Ya, kegiatan yang disusun sudah dilakukan analisis kebutuhan, 

Kegunaannya agar pramram tersebut bermanfaat bagi 

keperluan Sekolah selama 1 (satu). 
4. Pertanyaan : Apakah perencanaan program yang disusun oleh tim sudah 

melibatkan stakeholder? Jika ia, seperti apa keterlibatanya? 

5. 

6. 

7. 

8. 

Jawaban : Ya, melibatkan steakhoulder, keterlibatan steakhouder 

Pertanyaan 

Jawaban 
Pertanyaan 

Jawaban 
Pertanyaan 

Jawaban 

Pertanyaan 

Jawaban 

khususnya dalam pembahasan anggaran, pengesahan anggaran 
dan kegiatan sekolah yang berhubungan dengan keperluan 

biaya yang diperlukan dalam suatu kegiatan. 
: Apakah ibu mengetahui pemanfaatan dana BOS? 

: Ya, mengetahui 
: Jika mengetahui pemanfaatan dana BOS, digunakan untuk apa 

saja dana tersebut? 
: Untuk kegiatan operasional sekolah 
: Apakah ibu mengetahui kalau sekolah ini memiliki program 

yang diprioritaskan? Jilca ada apa program tersebut? 
: Ya, prioritas program sekolah ini adalah "program usaha 

kesehatan sekolah dan program sekolah adiwiyata 

: Apakah Ibu mengetahui ~manfaatkan anggaran dana BOS 
untuk pemenuhan standar kompetensi lulusan? Jika ia, dalam 

bentuk apa? 
Ya, pembiayaan t~naga pembina untuk kegiatan 

ekstrakurikuler dan ~ngadaan sarana untuk kegiatan 
esktrakurikuler dan lain-lain. 

43857.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



9. Pertanyaan 

Jawaban 

10. Pertanyaan 

Jawaban 

11. Pertanyaan 

Jawaban 

12. Pertanyaan 

Jawaban 

13. Pertanyaan 

Jawaban 

: Apakah Ibu mengetahui pemanfaatkan anggaran dana BOS 

untuk pemenuhan standar isi? Jika ia, dalam bentuk apa? 
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: Ya, keperluan kegiatan perangkat pembeJajaran dan 

kelengkapan kurikulum 
: Apakah Ibu mengetahui pemanfaatkan anggaran dana BOS 

untuk pemenuhan standar proses? Jika ia, dalam bentuk apa? 

: Ya, program pembelajaran di luar jam pelajaran, untuk 

kepentingan ujian nasion~J. 

: Apakah Ibu mengetahui wmanfaatkan anggaran dana BOS 

untuk pemenuhan standar.PTK? Jika ia, dalam bentuk apa? 

: Ya, membiayai honorariuµi guru dan tata usaha honor sekolah. 

: Apakah Ibu mengetahui pemanfaatkan anggaran dana BOS 

untuk pemenuhan standar sarana prasarana? Jika ia, dalam 

bentuk apa? 

: Ya, pengadaan keperluan belajar mengajar dan perbaikan 

sarana prasarana sekolah 

: Apakah Ibu mengetahui p~manfaatkan anggaran dana BOS 

untuk pemenuhan standar pengelolaan? Jika ia, dalam bentuk 

apa? 

: ya, dimanfaatkan untuk rnembiayai rapat kerja dinas di 

sekolah. 
14. Pertanyaan : Apakah lbu mengetahui pemanfaatkan anggaran dana BOS 

untuk pemenuhan standar pembiayaan? Jika ia, dalam bentuk 

apa? 

Jawaban : Yadimanfatkan untuk membiayai 

15. Pertanyaan : Apakah Ibu mengetahui pemanfaatkan anggaran dana BOS 

untuk pemenuhan standar penilaian? Jika ia, dalam bentuk 

apa? 

Jawaban : Ya, dimanfaatkan untuk kegiatan pembiayaan ulangan harian, 

ulangan semester dan ujian sekolah. 

16. Pertanyaan : Bagaimana peningkatan nilai hasil UN di sekolah ini? 

Jawaban : Hasil ujian nasional di sekolah ini sangat baik, yaitu dengan 

banyaknya siswa kami diterima di SLT AN di Tanah Grogot 

17. Pertanyaan : Apa saja prestasi dari pendidik dan tenaga kependidikan pada 

Tahun2017? 

Jawaban 

18. Pertanyaan 

Jawaban 

19. Pertanyaan 

: Seingat saya untuk tahun 2017 tidak ada guru yang 

memperoleh prestasi. 
: Apa saja prestasi siswa yang teJah diraih pada Tahun 2017? 

: Prestasi siswa antara lain juara lomba renang dan karate 

: Apa saja prestasi sekolah pada yang telah diraih Tahun 2017? 
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: Juara UKS clan Adiwiyata Mandiri Tingkat Kabupaten. 
: Apa saja kegiatan sekolah untuk peningkatan mutu SDM? 
: Bimbingan Belajar, Kegiatan Imtaq, Ekstrakurikuler dan 

Pengembangan Diri dan MGMP 
21 . Pertanyaan : Apa saja kegiatan sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan 

yang bersifat non SDM? 
Jawaban : Pemeliharaan taman, peningkatan sarana UKS, kantin sehat 

clan lain-lain 

Tanah Grogot, 31 Januari 2018 
Narasumber, 

fa;t · 
Rsn Tdng B., S.Pd 
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TRANSKRIP BASIL WA W ANCARA 

Nama Narasumber 
Alamat 

: Tr Adl Rhm (Siswa) 
: n. Agus Salim Tanah Orogot 
: RuangUKS . Tempat Wawancara 

Tanggal Wawancara 
Waktu Wawancara 
Pewawancara 

: 31 Januari 2018 
: Puku1 10.55 - 11.08 
: Said Syech Azhari Babud 

Hasil Wawancara: 
1. Pertanyaan : Apakah ada informasi/sosialisasi tentang anggaran dana BOS? 

Jawaban : Ada 
2. Pertanyaan 

Jawaban 
3. Pertanyaan 

Jawaban 
4. Pertanyaan 

Jawaban 
5. Pertanyaan 

Jawaban 
6. Pertanyaan 

Jawaban 

7. Pertanyaan 
Jawaban 

8. Pertanyaan 
Jawaban 

9. Pertanyaan 
Jawaban 

10. Pertanyaan 

Jawaban 

: Jika ada, dalam bentuk apa? 
: Penggunaan dana BOS 
: Apakah kamu mengetahui penggunaan dana BOS? 
: Ya, tahu 
: Jika mengetahui, digunakan untulc kegiatan apa saja dana BOS 

terse but? 
: Untuk kegiatan siswa 
: Prestasi pendidik dan tenaga kependidikan apa saja yang kamu 

ketahui pada tahun 2017? 
: Untuk: prestasi yang diperoleh guru saya tidak mengetahui Pak 
: Apa saja kegiatan ek.stralrurikuler yang kamu ketahui di 

sekolah untuk meningkatkan prestasi siswa? 
: Kegiatan pramuka, karate, pencak silat, PMR, sepak bola dan 

lain-lain. 
: Prestasi siswa apa saja yang kamu ketahui pada tahun 2017? 
: Prestasi siswa antara lain juara karate dan pencak silat 
: Apa saja prestasi sekolah yang telah diraih pada tahun 2017? 
: Juara UKS dan Adiwiyata 
: Apa saja kegiatan sekolah untuk peningkatan SDM? 
: Kegiatan birnbingan belajar, imtaq dan ekstrakurikuler 
: Apa saja kegiatan sekoJah untuk peningkatan mutu pendidikan 

yang bersifat non SDM? 
: Pembuatan taman, penan4\1llan penghijauan dan lain-lain 

TanahGrogot, 31Januari2018 
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TRANSKRIP HASIL WA WAN CARA 

Nama Narasumber 
Alam at 

: Rdy Hmd, S.Pd (Kepala Sekolah) 
: Kompleks Bambu Asri Ds Sangkuriman 
: Ruang Kerja Kepala Sekolah Tempat Wawancara 

Tanggal Wawancara 
Waktu Wawancara 
Pewawancara 

: 7 Pebruari 2018 
: Pukul 10.14- 10. 35 wita 
: Said Syech Azhari Babud 

Hasil Wawancara: 

1. Pertanyaan : Apakah perencanaan program yang disusun oleh tim sudah 
dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan? Mengapa? 

Jawaban : Ya, perencanaan analisis kebutuhan dibuat agar sesuai dengan 
kebutuhan sekolah, yang karni arahkan pada program 
lingkungan sekolah untuk mendukung program adiwiyata. 

2. Pertanyaan : Apakah perencanaan program yang disusun oleh tim sudah 
melibatkan steakhoulder ? Jika ia, dalam bentuk apa 
keterlibatan tersebut ? 

Jawaban : Ya, keterlibatan stakeholder dalam bentuk rapat bersama 
dengan orangtua siswa ketika menentukan berbagai kegiatan 

dan pengesahan program sekolah, termasuk pengesahan 
rencana kegiatan anggaran sekolah dan kegiatan sekolah 
lainnya. 

3. Pertanyaan : Setiap sekolah selalu memiliki program prioritas, Apakah 
sekolah ini juga memiliki program prioritas ? 

Jawaban : Ya. 
4. Pertanyaan 

Jawaban 

5. Pertanyaan 

Jawaban 
6. Pertanyaan 

Jawaban 

: Jika ada, apa saja program prioritas tersebut ? 
: Program yang dianggarakan dalam RKAS yaitu Pemenuhan 

standar kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga 
kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan 

dan penilaian. Dari program di atas ada program yang 
diprioritaskan, yaitu program adiwiyata. 

: Apakah Ibu memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 
pemenuhan standar isi ? Jika ia, dalam bentuk apa ? 

: Ya, pembuatan prangkat dan pembelajaran dan penilaian 
: Apakah Ibu memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 

pemenuhan standar proses ? Jika ia dalam bentuk apa ? 
: Ya, anggaran kegiatan penyusunan program kesiswaan, 

pelaksanaan PPBD, pelaksanaan lomba OSN, 02SN, porseni. 
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7. Pertanyaan : Apakah Ibu memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 

pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan? Jika ia, 
dalam bentuk apa ? 

Jawaban : Ya, dalam bentuk pembayaran honorarium guru dan tenaga 

kependidikan honorer, termasuk untuk membayar PTK 
honorer. 

8. Pertanyaan : Apakah ibu memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 
pemenuhan standar sarana dan prasarana? Ttka ia ,dalam 
bentuk apa? 

Jawaban : Ya, pemenuhan sarpas akademik, sarana prasarana ekskul dan 
sarana keagamaan seperti tempat ibadah siswa, green house 

dll. 
9. Pertanyaan : Apakah ibu memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 

pemenuhan standar pembiayaan ? Jika ia, dalam bentuk apa? 

Jawaban : Ya, peningkatan dan pengembangan pengalokasian dana 
pendidikan dan pemenuhan penggunaan dana. 

10. Pertanyaan : Apakah ibu memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 
pemenuhan standar pengelolaan? Jika ia, dalam bentuk apa? 

Jawaban : Ya, pemenuhan perangkat dokumen, pemenuhan struktur 

kurikulum, organisasi dan mekanisme kerja sekolah. 
11. Pertanyaan : Apakah ibu memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 

pemenuhan standar kompetensi lulusan? Jika ia, dalam bentuk 
apa? 

Jawaban : Ya, digunakan untuk peningkatan mutu akademis peserta 

didik. 
12. Pertanyaan : Apakah ibu memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 

pemenuhan standar penilaian? Jika ia, dalam bentuk apa? 

Jawaban : Ya, pengembangan teknik-teknik penilaian dan instrumen 

penilaian peserta didik 
13. Pertanyaan : Apakah program yang sudah dianggarkan dalam RKAS dapat 

dilaksanakan semua? 
Jawaban : Ya, semua program yang telah dianggarkan dapat 

dilaksanakan semuanya, dapat dilihat pada laporan 

penggunaan dana BOS pada buku kas umum. 
14. Pertanyaan : Adakah kendala dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS? 

Jika ada apa saja kendala tersebut? 

Jawaban : Ya , ada kendala pada pelaksanaan penggunaan dana BOS 
yaitu administrasi yang terlalu berbelit- belit, pencairan yang 

terlambat, ketidaksesuaian. harga di lapangan. 
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15. Pertanyaan : Bagaimana mengatasi kendala terse but dalam penggunaan 
danaBOS? 

Jawaban : Jika kegiatan berupa rehap, maka kegitan tersebut akan 
ditunda, tetapi jika kegiatan berupa pelaksanaan kegiatan 
pembelajaran maka akan melakukan kerjasama dengan pihak 
ketiga dan kewirausahaan sekolah. 

16. Pertanyaan : Bagaimana peningkatan nilai hasil ujian nasional di sekolah 
. . ? 
llll. 

Jawaban : Hasil ujian nasional sekolah kami meningkat, hal ini terlihat 
dari banyaknya siswa sekolah ini yang diterima di SMA 
ataupun SMK negeri yang ada di Tanah Grogot. 

17. Pertanyaan : Apa saja prestasi pendidik dan tenaga kependidikan pada 
Tahun2017? 

Jawaban : Bu Titin widiastuti, M.Pd menjadi Instruksi Nasional (IN) dan 
tim penulis soal mata pelajaran matematika, Bu Dian Yunita 
F, S.Pd menjadi tim penulis soal, Pak Dahwansyah, S.Sos 
menjadi instruktur kabupaten kurikulum 2013 tingkat 
kabupaten, dan Pak Sartono, S.Pd mengikuti pelatihan wasit 
nasional 

18. Pertanyaan : Apa saja prestasi siswa pada Tahun 2017? 

Jawaban : Prestasi siswa pada tahun 2017 antara lain Juara 1 lomba 
mading, Juara 3 k:reasi barang bekas, Juara favorit pentas seni 
pada kegiatan PMR, Juara 3 Jomba gerak jalan penggalang 
putra pramuka, juara 1 LKBB putra dan putri pada HUT PMI, 
juara 22 LKBB putra dalam rangkan HUT TNI ke 72 dan 
masih banyak lagi prestasi siswa kami yang lainnya. 

19. Pertanyaan : Apa saja prestasi sekolah pada Tahun 2017? 
Jawaban : Prestasi sekolah Meraih Penghargaan sebagai sekolah 

Adiwiyata Tingkat Provinsi, Juara 1 Lomba Pawai Kabupaten 
Tingkat SMP HUT RI ke-72, Juara III LSS tingkat Kabupaten. 

20. Pertanyaan : Apa saja kegiatan sekolah untuk peningkatan mutu SDM? 
Jawaban : Kegiatan sekolah untuk meningkatkan mutu SDM antara lain 

mengikutkan guru dalam MGMP, Workshop dan 

Diklat/Bimtek. 
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21. Pertanyaan : Apa saja kegiatan sekolah untulc peningkatan mutu pendidikan 

yang bersifat non SDM? 
Jawaban : Melalui pembangunan sarana prasarana, rehap bangunan, 

pembuatan taman, pembuatan green haose dan Iain-lain 

Tanah Grogot, 7 Pebruari 2018 
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TRANSKRIP HASIL WA WAN CARA 

Nama Narasumber 

Alamat 
: Nrmyn NM., SE 

: JI. DJ. Panjaitan, Perum Tapis Tanah Grogot 

Tempat Wawancara 

Tanggal Wawancara 

Waktu Wawancara 

Pewawancara 

: Ruang Kerja Kepala Sekolah 

: 7 Pebruari 2018 

: Pukul 11.05 - 11.19 wita 

: Said Syech Azhari Babud 

Hasil Wawancara: 

1. Pertanyaan : Apakah perencanaan program yang disusun oleh tim sudah 

Jawaban 

melibatkan steakhoulder ? Jika ia, mengapa ? 

: Ya, aktif dalam rapat-rapat komite bersama orangtua siswa dan 

sekolah dalam pembahasan rencana anggaran kegiatan sekolah 

termasuk untuk kegiatan pelepasan siswa kelas IX. 

2. Pertanyaan : Setiap sekolah selalu memiliki program prioritas, Apakah 

Jawaban 

3. Pertanyaan 

Jawaban 

sekolah ini juga memiliki program prioritas? 

: Ya, ada program prioritas tersebut. 

: Jika ada, apa saja program prioritas tersebut? 

: Program yang diprioritaskan di sekolah ini adalah program 

adiwiyata 

4. Pertanyaan : Apakah perencanaan program yang disusun oleh tim sudah 

dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan? Untuk apa hal 

Jawaban 

tersebut? 

: Ya, perencanaan program sekolah sudah disusun berdasarkan 

analisis kebutuhan, dengan tujuan agar anggaran bisa tepat 

sasaran dan bermanfaat. 

5. Pertanyaan : Apakah Ibu mengetahui pemanfaatan dana BOS? 

Jawaban : Ya, cukup mengetahui 

6. Pertanyaan : Jika mengetahui pemanfaatan dana BOS, digunakan untuk apa 

saja ? 

Jawaban : Digunakan untuk kegiatan pembelajaran, kesiswaan, seperti 

lomba-lomba dan pemenuhan sarana prasarana sekolah. 
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7. Pertanyaan : Apakah program yang sudah dianggarkan dalam RKAS dapat 

dilaksanakan semua? 

Jawaban : Ya semua program yang direncanakan dalam RKAS sudah 

dilaksanakan. 

8. Pertanyaan : Adakah kendala dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS ? 

Jika ada apa saja kendala tersebut ? 

Jawaban : Ya ada, seperti pencarian yang terkadang lambat, ini akan 

menghambat pelaksanaan kegiatan sekolah. 

9. Pertanyaan : Bagaimana mengatasi kendala tersebut dalam penggunaan 

danaBOS? 

Jawaban : Melalui penggalian dana dari pihak ketiga. 

10. Pertanyaan : Apa saja kegiatan sekolah untuk peningkatan mutu SDM? 

Jawaban : Workshop, MGMP dan Pelatihan 

11 . Pertanyaan : Apa saja kegiatan sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan 

yang bersifat non SDM? 

Jawaban : Pembangunan sarana dan prasarana sekolah dan kegiatan 

renovasi bangunan 

Tanah Grogot, 7 Pebruari 2018 

Narasumber, 

Nrmyn NM., SE 
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Nama Narasumber 
Alamat 

Tempat Wawancara 
Tanggal Wawancara 

Waktu Wawancara 
Pewawancara 

: Srtn, S.Pd (Bendahara BOS) 
: Padang Pangrapat 

: RuangUKS 
: 8 Pebruari 2018 
: Pukul 10. 05 - 10. 24 wita 

: Said Syech Azhari Babud 
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Hasil Wawancara: 
1. Pertanyaan : Apakah perencanaan program yang <lisusun dilakukan analisis 

kebutuhan? Mengapa? 
Jawaban : Ya, karena agar sesuai dengan kebutuhan/ keperluan sekolah, 

yaitu program adiwiyata. 
2. Pertanyaan : Apakah perencanaan program yang disusun oleh tim sudah 

melibatkan steakhoulder? Jika ia, seperti apa keterlibatanya? 
Jawaban : Ya, keterlibatan stakeholder di sekolah ini dalam bentuk 

3. Pertanyaan 

Jawaban 
4. Pertanyaan 

Jawaban 

5. Pertanyaan 

Jawaban 

6. Pertanyaan 

Jawaban 

7. Pertanyaan 

Jawaban 

kegiatan rapat dengan pihak sekolah dan orangtua siswa, 

dalam pembahasan ber~agai rencana kegiatan, misalnya 

pembahasan RKAS. 
: Setiap sekolah selalu memiliki program prioritas, Apakah 

sekolah ini juga memiliki program prioritas? 

: Ya 
: Jika ada, apa saja program prioritas tersebut? 

: Pemenuhan standar nasional pendidikan, yaitu is1, proses, 
pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, 
penbiayaan dan penilaian pen<lidikan untuk mendukung 

program adiwiyata. 
: Apakah Bapak memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 

pemenuhan standar isi? Jika ia, dalam bentuk apa? 
: lya, pembuatan perangkat pembelajaran dan penilaian. 
: Apakah Bapak memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 

pemenuhan standar proses? Jika ia, dalam bentuk apa? 
: Ya, anggaran kegiatan penyusunan program kesiswaan, 

pelaksanaan PPBD, pelaksanaan lomba OSN, 02SN, porseni. 
: Apakah Bapak memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 

pemenuhan standar pen<lidik dan tenaga kependidikan? Jika ia, 

dalam bentuk apa? 
: lya, untuk peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan dan 

pembayaran gaji guru dan tatausaha honor sekolah. 
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8. Pertanyaan : Apakah Bapak memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 

pemenuhan standar sarana dan prasarana? Jika ia, dalam 
bentuk apa? 

Jawaban : lya, pemenuhan sarana dan prasarana kegiatan akademik, 

kegiatan ekstrakulikuler dan pemenuhan sarana ibadah. 
9. Pertanyaan : Apakah Bapak memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 

pemenuhan standar pembiayaan? Jika ia, dalam bentuk apa? 

Jawaban : Iya, peningkatan dan pengembangan pengaJokasian dana 
pendidikan dan pelaporan penggunaan dana. 

I 0. Pertanyaan : Apakah Bapak memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 
pemenuhan standar pengelolaan? Jika ia, dalam bentuk apa? 

Jawaban : lya, pemenuhan perangkat dokumen, pemenuhan struktur 
organisasi dan mekanisme kerja sekolah. 

11 . Pertanyaan : Apakah Bapak memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 
pemenuhan standar kompetensi lulusan? Jika ia, dalam bentuk 

apa? 
Jawaban : lya, peningkatan mutu akademis peserta didik. 

12. Pertanyaan : Apakah Bapak memanfaatkan anggaran dana BOS untuk 
pemenuhan standar penilaian? Jika ia, dalam bentuk apa? 

Jawaban : lya, pengembangan teknik - teknik penilaian dan instrumen 
penilaian peserta didik. 

13. Pertanyaan : Apakah program yang sudah dianggarkan dapat dilaksanakan 

semua? 
Jawaban : Ya, semua kegiatan yang diprogramkan dapat dilaksanakan, 

sesuai dengan laporan penggunaan dana BOS pada buku kas 
um um. 

14. Pertanyaan : Adakah kendala dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS? 

Jika ada apa saja kendala tersebut? 
Jawaban : Ya ada, pencairan dana yang terlambat, administrasi yang 

terlalu berbelit-belit dan ketidaksesuaian harga di lapangan 
dengan yang ada dianggaran. 

15. Pertanyaan : Bagaimana mengatasi kendala tersebut dalam penggunaan 
danaBOS? 

Jawaban : Untuk mengatasi kendala yang ada dilakukan melalui 
penggalian dana dari pihak ketiga, dan kewirausahaan pihak 

sekolah. 
16. Pertanyaan : Bagaimana peningkatan nilai hasil ujian nasional di sekolah 

Jawaban 

ini? 
: Nilai hasil ujian nasional cukup baik, dan rata-rata siswa kami 

di terima di SLTA negeri yang ada di Tanah Grogot. 
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17. Pertanyaan : Apa saja prestasi pendidik dan tenaga kependidikan pada 
Tahun 2017? 

Jawaban : Bu Titin Widiastuti, M.Pd menjadi IN bid. Studi Matematika, 
Bu Dian Yunita F,S.Pd. menjadi tim penulis soal, dan Pak 

Dahwansyah, S.Sos menjadi instruktur kabupaten kurikulum 
2013 tifigkat kebupaten 

18. Pertanyaan : Apa saja prestasi siswa yang berhasil diraih pada Tahun 2017? 

Jawaban : Prestasi siswa pada tahun 2017 antara lain Juara 1 lomba 

mading, Juara 3 kreasi barang bekas, Juara favorit pentas seni 
pada kegiatan PMR, Juara 3 lomba gerak jalan penggalang 
putra pramuka, juara 1 LKBB putra clan putri pada HUT PMI, 

juara 22 LKBB putra dalam rangkan HUT TNI ke 72, pemain 

terbaik futsal atas nama M. Fajar Junfikri, juara 3 regu terbaik 
latihan gabungan pramuka clan masih banyak lagi prestasi 

siswa kami ymg lainnya. 
19. Pertanyaan : Apa saja prestasi sekolah yang berhasil diraih pada Tahun 

2017? 
Jawaban : Prestasi sekolah Juara Harapan 1 Lomba Sekolah Sehat 

Tingkat Kecamatan, Meraih Penghargaan sebagai sekolah 

Adiwiyata Tingkat Provinsi, Juara 1 Lomba Pawai Kabupaten 
Tk. SMP HUT RI Ke-72 dan Juara 111 LSS tingkat Kabupaten 

20. Pertanyaan : Apa saja kegiatan sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan 
yang bersifat SDM? 

Jawaban : Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, MGMP, kegiatan 

ekstrakurikuler dan bimbingan belajar. 
21. Pertanyaan : Apa saja kegiatan sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan 

yang bersifat non SDM? 
Jawaban : Melalui kegiatan rehab bangunan, dan pengadaan sarana 

prasarana sekolah. 

Tanah Grogot, 8 Pebruari 2018 
Naras 

Srtn, S.Pd 
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TRANSKRIP BASIL WA WAN CARA 

Nama Narasumber 

Alamat 

: Dn Ynt F. (Guru) 

: n. Padat Karya Gg Swadaya Masyarakat T. Grogot 

: Ruang Perpustakaan Tempat Wawancara 

Tanggal Wawancara 

W aktu Wawancara 

Pewawancara 

: 8 Pebruari 2018 

: Puku1 10. 40 - 10. 54 wita 

: Said Syecb Azhari Babud 

Hasil Wawancara: 

1. Pertanyaan : Apakah ada infonnasi/sosialisasi tentang anggaran dana BOS? 

Jawaban : Ya. ada 

2. Pertanyaan : Jika ada, dalam bentuk apa sosialisasi tersebut? 

Jawaban : Dalam bentuk rapat sosialisasi dan penyusunan RKAS. 

3. Pertanyaan : Apakah perencanaan program yang disusun oleh tim sudah 
dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan? Untuk apa haJ tersebut? 

J awaban : perencanaan program sekolah sudah disusun berdasarkan 

analisis kebutuban, dengan tujuan agar anggaran bisa tepat 

sasaran dan bermanfaat 

4. Pertanyaan : Apakah perencanaan program yang disusun oleh tim sudah 

melibatkan stakeholder? Jika ia, seperti apa keterlibatanya? 

5. 

6. 

7. 

8. 

Jawaban : Ya, perencanaan program yang disusun sudah melibatkan 

Pertanyaan 

Jawaban 

Pertanyaan 

Jawaban 

Pertanyaan 

Jawaban 

Peratnyaan 

stakeholder yang terHbat dalam rapat-rapat penyusunan 

kegiatan sekolah 

: Apakah Ibu mengetahui pemanfaatan dana BOS? 

: Ya. 

: Jika mengetahui pemanfaatan dana BOS, digunakan untuk apa 

saja dana tersebut? 

: Untuk dalam bidang peningkatan mutu pendidikan, bidang 

akademik, pemenuhan sarana prasarana. 

: Apakah ibu mengetahui kalau sekolah ini memiliki program 

yang diprioritaskan? Jika ada apa program tersebut? 

: Ya, 
: Apakah Ibu mengetahui pemanfaatkan anggaran dana BOS 

untuk pemenuhan standar kompetensi lulusan? Jika ia, dalam 

bentuk apa? 

Jawaban : Ya, kegiatan pembinaan olimpiade sains nasional dan 

bimbingan belajar bagi kelas IX. 

9. Pertanyaan : Apakah Ibu mengetahui pemanfaatkan anggaran dana BOS 

untuk pemenuhan standar isi? Jika ia, dalam bentuk apa? 
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Jawaban : Ya, pembuatan kelengkapan perangkat mengajar guru. 

10. Pertanyaan : Apakah lbu mengetahui pemanfaatkan angg'1A"311 dana BOS 

untuk pemenuhan standar proses? Jika ia, dalam bentuk apa? 
Jawaban : Ya, kegiatan penyusunan program kesiswaan dan pelaksanaan 

PPDB. 

11. Pertanyaan : Apakah lbu mengetahui pemanfaatkan anggaran dana BOS 
untuk pemenuhan standar PTK? Jika ia, dalam bentuk apa? 

Jawaban : Ya, pembayaran honorarium guru dan tenaga pendidik yang 

masih berstatus honor sekolah. 
12. Pertanyaan : Apakah lbu mengetahui pemanfaatkan anggaran dana BOS 

untuk pemenuhan standar sarana prasarana? Jika ia, dalam 
bentuk apa? 

Jawaban : Ya, sarana prasarana pembelajaran di kelas, termasuk sarana di 

ruang laboratorium dan perpustakaan dan sarana di luar kelas 

untuk mata pelajaran penjaskes 
13. Pertanyaan : Apakah lbu mengetahui pemanfaatkan anggaran dana BOS 

untuk pemenuhan standar pengelolaan? Jika ia, dalam bentuk 

apa? 
Jawaban : Mohon maaf, saya tidak mengetahui dimanfaatkan untuk apa 

dana BOS pada kegiatan standar pengelolaan. 
14. Pertanyaan : Apakah lbu mengetahui pemanfaatkan anggaran dana BOS 

untuk pemenuhan standar pembiayaan? Jika ia, dalam bentuk 
apa? 

Jawaban : Ya, pengalokasian dana pendidikan talc langsung seperti 
keperluan daya dan jasa. 

15. Pertanyaan : Apakah lbu mengetahui pemanfaatkan anggaran dana BOS 
untuk pemenuhan standar penilaian? Jika ia, dalam bentuk 

apa? 
Jawaban : Ya, keperluan yang mendukung kegiatan ulangan dan ujian, 

termasuk perangkat pembelajaran. 
16. Pertanyaan : Bagaimana peningkatan nilai hasil ujian nasional di sekolah 

.. ? 
llll. 

Jawaban : Hasil ujian nasional siswa cukup baik, sehingga siswa kami 
banyak yang diterima di SMA maupun SMK negeri yang ada 

di Tanah Grogot. 
17. Pertanyaan : Apa saja prestasi dari pendidik dan tenaga kependidikan pada 

Tahun2017? 
Jawaban : Bu Titin widiastuti, M.Pd menjadi instruktur nasional (IN) 

mata pelajaran matematika dan TIM penulis soal mata 

pelajaran matematika, Bu Dian Yunita F, S.Pd menjadi tim 
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18. Pertanyaan 
Jawaban 

19. Pertanyaan 

Jawaban 

20. Pertanyaan 

Jawaban 
21. Pertanyaan 

Jawaban 
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penulis soal, Dahwansyah, S.Sos menjadi instruktur kabupaten 

kurikulum 2013 tingkat kabupaten, clan Pak Sartono, S.Pd 
mengikuti pelatihan wasit nasional 

: Apa saja prestasi siswa yang telah diraih pada Tahun 2017? 

: Prestasi siswa pada · tahun 2017 antara lain juara l lomba 
marling, juara 3 k:reasi barang bekas, juara favorit pentas seni 
pada kegiatan PMR tingkat smp, pemain terbaik futsal atas 

nama M. Fajar Junfikri, juara 3 regu terbaik latihan gabungan 
pramuka; juara 3 gerak jalan penggalang putra pramuka, juara 
I LKBB putra rum putri dalam rangka HUT PMI, juara l 
lontba mading dalam rangka HUT Sumpah Pemuda dan masih 

banyak lagi prestasi yang diraih oleh siswa 
: Apa saja prestasi sekolah pada yang telah diraih Tahun 2017? 

: Prestasi sekolah antara lain Meraih Penghargaan sebagai 
sekolah adiwiyata Tingkat Provinsi, Juara 1 Lomba Pawai 
K.abupaten Tingkat SMP pada HUT RI ke 72 dan juara ill LSS 

Tingkat Kabupaten Paser. 
: Apa saja kegiatan sekolah untuk peningkatan mutu SDM? 
: Mengilcuti workshop, bimtek dan kegiatan mutu MGMP. 

: Apa saja k~giatan sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan 
yang bersifat non SDM? 

: Kegiatan rehab bangunan , pengadaan sarana dan prasarana 

kegiatan belajar clan sarana olah raga. 

Tanah Grogot, 8 Pebruari 2018 
Narasumber, 

~F. 
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Nama Narasumber 
Alamat 

Tempat Wawancara 
Tanggal Wawancara 

Waktu Wawancara 
Pewawaocara 

TRANSKRIP BASIL WA WAN CARA 

: Sptnr Rzk (Siswa) 
: n. Yos Sudarso, Pasar Senaken T. Grogot 
: Ruang Literasi 

: 8 Pebruari 2018 
: Pukul 11. 10 - 11. 23 

: Said Syech Azbari Babud 

241 

Hasil Wawancara: 

1. Pertanyaan : Apakah ada informasi/sosialisasi tentang anggaran dana BOS? 
Jawaban 

2. Pertanyaan 
Jawaban 

3. Pertanyaan 
Jawaban 

4. Pertanyaan 

Jawaban 

5. Pertanyaan 

Jawaban 

6. Pertanyaan 

Jawaban 

7. Pertanyaan 
Jawaban 

8. Pertanyaan 
Jawaban 

9. Pertanyaan 
Jawaban 

: Ya, ada 
: Jika ada, dalam bentuk apa? 

: Rapat sosialisasi dan penyusunan anggaran BOS 
: Apakah kamu mengetahui penggunaan dana BOS? 
: Ya mengetahui sedikit. 

: Jika mengetahui, digunakan untuk kegiatan apa saja dana BOS 
terse but? 

: Seperti pemenuhan kebutuhan membeli peralatan olahraga, 

lomba-lomba dan keperluan ekstrakurikuler. 
: Prestasi pendidik dan tenaga kependidikan apa saja yang kamu 

ketahui pada tahun 2017? 
: Prestasi guru kami antara lain, Bu Titin Widyastuti menjadi 

instruktur nasional dan Bu Dian Yunita F, S.Pd menjadi tim 
penulis soal 

: Apa saja kegiatan ekstrakurik:uler yang kamu ketahui di 

sekolah untuk meningkatkan prestasi siswa? 
: Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini, misalnya PMR, 

Pramuka, sepak bola dan futsal. 

: Prestasi siswa apa saja yang kamu ketahui pada tahun 2017? 
: Juara I LKBB Putra dan putri pada HUT PMI, Danni terbaik 

putra tingkat SMP pada HUT PMI, Juara 2 Putri Hasta Karya 

Pramuka, juara 3 senam Gemu pamire dan lain-lain. 
: Apa saja prestasi sekolah yang telah diraih pada tahun 2017? 

: Juara 3 LSS tingkat Kabupaten Paser, Juara I Pawai dalam 
rangka HUT RI dan ditetapkan sebagai sekolah adiwiyata 

tingkat provinsi 
: Apa saja kegiatan sekolah untuk peningkatan SDM? 

: Kegiatan pelatihan guru 
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10. Pertanyaan : Apa saja kegiatan sekolah unruk peningkatan mutu pendidikan 
yang bersifat non SDM? 

Jawaban : Perbaikan sarana prasarana, pembuatan gazebo, kantin sehat 
dan green gouse 

Tanah Grogot, 8 Pebruari 2018 
Narasumber, 

Sptnr Rzk 
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-"~':'.: ':ruW 0$16185 " BK 14 BefanJi 8ah11_n Pembua.tan Taman Toga _ L~.,:!.~2.:_:~L-~J .. 153.931,4.7 

.' ..•. 

,:;· .... ~.;;! ·, 

i. 
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t 

I 

t 
t 

09/03{2017 PJIC 10 
15/03/2017 0723241 Bkl5 
15/-03/2017 0723243 Blcl6 
15/03/2017 0723242 SIC.17 
15/03/2017 0723245 BK18 
27/03/2011 . ·89011 
27/03/2017 SPJK 1 
27/03/2017 SPJIC 10 
27/03/2017 SP:IK 11 
27/03/2017 SPJK 12 
27/03/2017 SPJIC2 
27/03/2017 ,SPJIC3 
27/03/2017 SPJIC 4 
27/03/2017 ·sPJK.5 

27/03/2017 SPJK6 
27/03/2017 SPjK7 

27/03/2017 .. .. SPJK .8 
27/03/2017 . . . ·seJ!Cg 
30/03/2017 0414111 BK19. 
''J.O/o3/2017 0516185 BIC.20 
30/03/2017 030792 BK21 
30/03/2017 030678 . BK22. 
30/03/2017 030678 81(23 

30/03/2017 0723247 BK24 
30/03/2017 0724251 8~25 

"30/03/2017 PJK 11 
30/03/2017 PJl(t2 

' 3l/03/2017 0724253 · .8K:26 · 
'31/03/2017 0724250 . Bfc 27 
31/03/2017 010112 "BIC-28 
31/03/2017 0723247 , . 81(29 
31/03/2017 PJk 12 

- .• 

~u"-., .... ~ 
. 

. . ' ... ~. .. .. ~ 

·r/ ~=+. "~ . ' 
. . 

~ ' 

, 'i6 ul 

Sd>NEGEKI 4 ~ h 
T~~ooor · 
~\ .. -~ 
~-~ ~, .... ti • • 

I("""' 985011002 

Bahan Pembuatan Taman TOQa 178.182 00 51.312.113 47 ·-Bayar RekenlnR llstl1k Triwulan 1 4.422. 762.00 46.889351.47 
Bayar Rekenlng Internet Soeedv Triwulan 1 1.749.000.00 45.140.351 47 
Bavar R1kenln1 Teli>on Trtwulan 1 464.40000 44.675.951.47 
Bayar RekenlnR Air Trhwlan 1 3.629.970 00 41.~S.981 47 
BlayaAdmln . 3.soo:oo 41.~2.481 47 
Setor PPN Alat ICebersltian/Bahan Pemberslh 240.782,00 40.801.699 4 7 
SetOf' PPN Bahan Pembuatan Taman Toiza 178.182,00 40.623.517 47 
Setor PPh 21 Pembina ElcStr1 Kurlkulet 510.000,00 40.111517 47 
Setor PPh 21 Pembina Ekstra Kurilluler 120.000,00 39.993.517.47 
Setor PPN Alat TuUs Kantor (ATI() KBM Trlwulan 1 174.545,00 3~.818.972 47 
Setor PPN Alat Tu Iii Kantor UJian Sekolah 175.000,00 39.643.972,47 
Setor PPN Alat Tuns lean~ UTS 180.945,00 . 39.463.027,47 
Setor PPN Makan Mlnum Harian Penwal 62.784,00 39.400.243,47 
Setor PPh 23 Mabn Minu.m Harian Pepwal 348.800.00 39.051 ... 347 
Setor PPN BelanJ• Ols~n,.r 136.354,00 38.915.089,47 
Setor PPN Rak Buku· -- 709.091,00 . .38.205.998.47 
Setor PPh 23 Perbatkan AC 36.36400 38.lH.04.47 
Bayar luran MGMP Trtwulan 1 400.00000. 37.1&9.'34.47 
Upah Tukantr Pembultar\.:Tllman TO!lla 1.600.000,00 36.169.634,47 
Bayar Lanaanan Konn TrlWulan 1 390.000.00 35. 779.634,47 
Bayar HonorariUm Pembina Eskul PMR. Pencak Silat, kar.tte,. Pramuka, Kesenlan 3.000.000.00 32. 779.634.47 
Bayar Honorarium Pembina fskul Sepak Bola, Bola Volly, Tari. 3.600.000 co 2!U79.634,4 7 
Bayar Cetak dan Penfllidan laporan SPJ Trlwulan 1 

< 

480.000.00 28.699.634.47 
Bayar Honorarium Pembantu Adminlstrul (TU) Tr!wulan 1 3.900.000,00. 24.799.634.47 
Pembina Ekitra Kurfkuler Sto.000,00 25.309.634,4 7 
Pembina Elcstra Kurikuter 120.000.00 25.429.634,4 7. 
Bayar Honorarium Penlatzil Mal1m dan Petuaas l<ebers!hari Tr!Wula(I 1 7.800.000 00. · 17.624;634 47 
Bayar Honorarium GTT Ttiyrolan 1 .. 4.260.000,00 i"3.359.534A 7 
Bayar PengadHn Soal TOS frlwut;m 1 ,,. . 10.350.000 ()() 3.019.04.47 
8ay11 Honorarium ·Pemb•ntu Adminlstrasl BOS Trlwutan 1 

. .. 
600.00000 . 2.41t.134.A7 

P9mbantu Aclmlnlstra5' 90S Triwulan 1 30.000,00 2.449.8447 
•. 

' 2A49.&MA7 , . ···- : .. ~ . .. : ... , 
.. ..... 

ID 

. 7t1 i 
NJP. 19811015 201~ 1 001 
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Nama Sekolah : SMP Negeri 4 Tanah Grogot 
Desa/lfecamat:an : Ta11ah Grogot/Tanah Grogot 
Kabupaten/Kota : Pas.er 
Provfl'ISl : Kallmantan Timur 

Tanna I No.Kode No Buktl 

1 2 J 
' ' ::::. . . t'~ 

-, .01/06/2017 • -r· -~ . __ , 

01/06/2011 . ' 
~ ,, ' 884 

·-.- Ol/t:J612.0l7 P-8001.._ 
02/06/2017 0516172 BK33 
09/Q(f,/2017 ,., 030665 81( 34 
09/06120,11 PJK14 
12/06/2017 0414111 81(35 

' 22/06/2017 07232.28 BK 36 
22/06/2017 PJI< 15 
22/06/2017 P JIC 16 
25/06/2017. 0515144 ~- BK37 
28/06/2017 010213 - . SIC 38 
28/06/2017 -030678 - BK39 
28/f/6/2017 030794 '.' BK 40 
28/06/2017 . ' PJK 17 
28/06/2017 PJK 18 
29/fJ6/2017 0414112 . BK41 
29/06/2017 010107 ·~ [ Bte42 -

-:29'/06/2017- 0723242 BIC 43 
>~29/r:6/?Ql 7 0723243 - ' 81C44 

,~, ·29µJ6tJ;017 on3241 ,, · BK45 
. :29/o6/2Ql 7 030792 BK46 

i ' ~ 29!00{2017 ·- ; , ' 072324$ !lie 47 
". 'i9/Cf61'2011- , .. -0723249 

.. 
' Bte48 

1.'J/06/2011' 0724150 81C4~ 
·29/06/2017 ' 0724251 BK 50 
29/o6/2017 0724253 8K Sl 

,; 'B/Of,/2017 PJK19 
- ·~ ·. 

.. 

·-~ 

SaldoAwal 

BUKU KAS UMUM 
01/06/2017 - 30/06/2017 

Urafan 

-- 4 
~; . ?~ ~-

' ' . -" .. .. .. _ 

• .. .. ·; 
-' 

' . Sunca B11n'k 
-~--·-~ Pajak ' 

---Bayar Upah Tukana:.Perbaikan Green Houle 
Bayar Belanja AT!( PSS 
Bayar Se{anJa ATl(PS8 
Bayar luran MGMPTrtwulan 2 
Bayar Pemenuhan M~kan dan Minum Harian Pegawal Tw 2 
SaVir ~m1tnuhan Makan dan Minum J-iarlan Peeawaf Tw 2 
Say~r Pemenuhan Makan dan Mlnum Harian Pe11awal Tw 2 
Bayar Pef1enlbpen Upacara 8ender1 
8ayar Honorarium Blritbe:I . -' . ~ . .. - .. 
Bayar HonorartumEbtralcurttwler 

.• -- -· .. ~ -
Bayar S.wa Baju Tarl Tradlsionat_ 

,_ 
-

Bayar Honorarium Blrrlbel -
. - . . ' 

Bayar Honorari:.im (bfrlku!lkuler ". ~ 

--·-- - . ' 
Bayar turan MIOCkS Trtv.-ulan II .. 
Bayar Belania ATK Uilan SerMster Genap '. ' . .. ,-._ -
Bayar Lanaanan Tefpon tw 2 T ~ - · • • - ~- .J . - . ·;.:-'., 

Bayar l:ana1n1n l~et Speedy Tw 2 ' ... - - . ~ ~ '"~ .. ~ .. 

Bavar Lanaanan-UstrtkTw_i.: - " . ' 
81yar la1W.1nan Koraf! l:riwuran 2 :'-: - ~ 

Savar i.a-naa~n A.ir Tw-,2 ·· - · . . 
B•V'r ~orariunit>.~.rnt>an~u Al:ll'lilr:I .eos Jw ·2 ' ' 

,. 

Bayar Honorartum.Gtr1rlWIJlan 2 • t~~ .>"' J'."·' .:·i>• .. : -~· •• ·-·'T· 

Bayar Honorarium ~rnbantu Admlnistr1t~ (TU) Trlwulan 2 
Bavar Honorarium Per:iJaga _Mabim dan P~ugu Ke.ber'shln Trlwulan 2--- ., __ 
8ayar ~lanja ATK Ufiari ,Semester Gen~p 

. -.. - - .. --·~-
_.._ ... -· ·-· 

.. 

. 

7· ~--.. 

Penel'fmaan 
(Debit~ 

s 

153.920.697 92 
81.07.9.02 

Formullr 9C5-K3 
Ollsl oleh Stl«>lah 

Dlslmpan di Sekolah 

Pen1eluaran 
(Krldtt) 

6 

--- l!l!S,77 
1.400.000 00 
1.00V.000,00 

90.909,00 -
625.00000 

3.350.000,00 
60.3.00,00 

335.000,00 
900.000,00 

S,970.000 00 
6.900.000,00 
8.500.000,00 

93-0.000,00 
/ . 390.000,00 

900.000,00 
3.000.000,CO - - - 466.160,00 
1.782.480,00 

' 

S.307. 709,00 
390.000.00 

8.959.912,00 
._. " 6oo.00d.o0 . ' 

4.l&o.000 00 
3.9()0,000,00 
7.800.000,00 

272717,00 

Saldo 

7 

153,920.697,92 
1S4.001.77:6 94 . 
1S3:98S.S6l.17 
1521585.561,17 
151.585~1.1-7 
151.676.470.17 
lSl.051.470.17 
147.701.470 17 
147.761.77017 
141.ott.no..11 
147 196.770.17 
141.226.770.17 
134.326.770,17 
125.826.77017 
;26.756.770,17 
127.1~770,17 

126.246. 770,17 
123.2-46.170,17 
;122. 780.610.17 
120.998.130,17 
115.690.42.l.~ 
115.J XJ.421.& 
'10tll ao-.at.'17 \ 

10S~7' 10iasu.1· 
101.CI0.859.'17 
97.510.159.17 
89. 78().859.11 
90.053.586,17 
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N•m• Sek!)lah 

oesa/K~~matan 
Ka~ten/Kota 
Provins! 

: SMP Negeri 4 Tanah G.rogot 
: Tana~Gr~got/Tana~Grogot 
: Pilse'r 
: Kalimantan Timur 

.,,. -· .-~ --· 

BUl(U.KAS UMUM · 
01/07/2017-31/07/2017 

.... _,,;__,---'•·'--'- .I ,.,;. • ! .. ~ ~--

.;;,: " • ¥~:-'" \-,.-;-: ,.,_~·• -,~,...~ . ..;;~- ; - ~--;_~r·";" . -~ - ---,,------ - - ""_ -:-_--~~- - - -

ur.i -- · - - . Jral1n "·,, ~"r,. ·· ; ..-. • ·- Penerfrnnn ?'': Pe,.elmr•n '· 

1_- .. 2.. 3 ... ;: ..... -"" • _ .• ., .. ·-~- ,,-..,: 4 ii~~ ~. ~:~ . _;. -<·_·,. ··~~- ;- ~ - D-: .. ~ 57 N ; 

..,... .:.::-:...,".· r··~ ~-~~_r-w .• ·• .. :1:···,-·::....·~· 

~· 01/07/2017 SlldoAwal ._ •. __ • 89.570.086,17 89.570.086.11 

i .0'-/07/2017 " BBS. . Sunga ~nk ·• -- -~ ~ ·- - "-.~c·.~· I - 135.475,SO t _ _. __ , I . 89.70,5.561,~1 
02/07/2017 15~ Pajak · . . _ _ 27.135,16 89.678.426,51 

13/07/2017 I ~ 805)(2, IT1rikTu_naL~--- _ --H----- --- ~-'~ I -32 .. 868.685,00 I I 122547.111,Sl 
ll/07/2017 - r -I 80$ 1<2 _ Jlari!t Tunai . . • - - -- ----- - - l' 15.669.000100 I - I 138.216.111.Si 

· 13/07/2017 TlC 3 Tarik Tuna! . ·· · . c.. • • . 32.868.685 00 105.347.426.5'1 
· 13/fJ7/2017 .1'J<.4 T1rlk "('unal · ·,. · • ~ '' _;___ · 15.669.000,00 '89.678.4:26;5.1 • 

19/07/2017 • eos 1<2 hrllt Tuoal · 29.950.ooo,oo 119.628.426 511 
19/07/2017 .. ,· TKS TarikTunal .• ' . . · _ 29.950.000,00 89.67&,.426.St" 

I 26/07 /2017 · .. • BA 6 Bllya Admln '. : . · J .S00.00 19.174.92&..51 

I 
SP. 1~13- ·-- Setor_ PPN BM a All< KBM Triwulan II -- -- -- ~ 930,000,00- 88.744.926 1 

-"~ SPJ1C14 _ ~tor PP'N Belanla! ATIC PSS ~~- _ __ H _ H H _ _ • 390.000,00 88.354,926.51 
26/fi!/2cl.7 I .. I spnci_S __ ~ l54!tor PPN Pt!"1enuluin Makan dan Mlf'\um.Harian Pepwai~'f.~~ --- - --'"- - I L 60.300,()()J 88.~~626,Sl 

1 1 26/07/2017 SPil<l6 Setor Ps>h 23 Pemenupn Makan dan Mlnum Harlan Pesawaf'tw 2 ·· 272.727,00 88.021.899,51 
26/.07/2017 •. SPJK17 Setor PPh 21 Honorarium Blmbel . · •• 90.909,00 87.930.990.Sl 
26/0-7/2017 • · SPJKlB SetorH~~~ 21 Honorartum Ebtr1kurikuler ' ..=__ · .. ~. . / 272.727,00 87.651.263,S-1 v I 3'.i~~~~ I ·~ '- .. I SP,~9: . 1~t~P~,,~~nja A~ ~~'.~ ~ester Ge~~ :.~'· _ , ~ j 

1 

· - - ·.I _ 335.000100 f p.323.263,~1 I 
.. _~ · .~.-;.! :'. 

~-." .... .:r~-~:~.~: ".' 17.JU.2U~-
~.~ , 

~ 

'!--

·;-;.-'" . 

N 

hndahan 8:l 

· anto S.Pd 
NIP. 19811015 2014.0& 1 001 

' 
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Nama S.akofah 

De$4/Kec,amatln 
Kabupaten/Kofa 
Ptovfnsl 

Tat1ggal 

1 ; . 
: ... 

. 01/10/2017 
10/lQ/2017 . 

10/l riilO 1 "ril· . · 
13/10/2017.~ . 
18/10/2017 
18/10£2017 
19/10/2017 
19/10/2017 -
19/10/2017-
19/10/2011 . 
19/10/2017 
19/10/1017 
19/10/2017 

-

-19/10/2017 
19/10/2017 
19/10/2017 
19/10/2017 
19/10/2017 
l9/10/2011_ 
19/10/2017-
19/10/2017' . 

, l 9/10/2017 
.113/10/2011, 
19/10/201·7 . 

'· '19/ 10/2Qi i'' 
. 19/10/lOH" , 

19/10/).017 '' 
.r. 19/i0/2017 

: SMP Negeri4 Tanah Groaot 
: Tanah Groaot!Tanah Grogot 
: Paser 
: Kallmantan Timur 

No.Kode Noluktl 

2 3 

-0414112 ~ 
: 041411.l BK 54 ' --, BOS3 -1 .• ,, ... .BOSK3 

TK6 
0723246 BKSS 
010106 BK 56 
0516189 ' BK57 
0723242 

.. ,, 
BK58 1 

0723243 BK 59 
0723.245 BK.60 
0723241 BK61 
030792 BK62 
0515142 BK63 

0724250 " BIC64 

0724253 BK65 
0724251 BK 66 

.. . PJK 21 
'j PJK 22 

.. PJK2J 
,. PJIC 24 

PJK2S 
·-

PJK26 

" PJIC 27 

' ~·· ~ . .. ~ PJK 28 .. 
PJK 29 • /j. ~ 

PJK30 
.. 

. 

... 

. . -_-_ .. : .. 
-.. 

f · .. 
SaldoAwal 

BUKU KAS UMUM 
01/i0/2017-31/10/2017 

Ur.19" 
.L . 

. 14 ' '• 
i;"C .. ~ ..,.~ ~--l·u.-· - I_~ 

' 
• ,,:~:~ • < ----Ba.var Kontrjbusl MKKSTrJwutan.111 . l ' 

Bavar l<ontrlbusl MGMPiffWlllan Ill •,:• • ':'!· 

Masuk Dana BOS Pus'aftiV-3 ' ' .. 

Tertma Perkls Dana Bos Pu sat Trlviulan 3 
Tank Tuna I 

; ~ 3 

. 
~nja ATIC ICBM Triwulan Ill Tahun 2017. . 
Bel1nJa ATIC UTS Semesttr GanfllT1h"n 2011 . -
Peme!lliar11n Komputitr Sekolah 
Bavar lanaanan Telpon' --

·-Bay1or Taglh1n lnt«net " -
Bayar T11ihan Air . ' . 

.. 
IBavarTalfhanListnk 
Bavar Lanaanan Sum Ka bar -· 

t: •• 
"-·-~· 

Bayar Penaadaan Pin~ _ 
.. .. 
. - . ·-· . ' 

Bayar HonorarllJm GTT l)iwula-n lU 

•-, .. 

- . 
' 

-

Bayar Honorarium Penlua Ma~m dan Petua~,!<.!!?!rsih•n r; ¥ •• 

Bavar Honorarium Pernbantu Admlnistrasi (T\ll Triwulan 3 
. 

Belanja ATK. UTS.Semester Ganji! Tahun 2017 --'~ 

, . 

84111.nJa Alat 1Ceberslh111/b1Jla-n P•mbenlh .•. ~ -, , r . -
Bel.anll 8ahan lnstalasf Air .• ··-1· ('. ·.,-. 

Bel1nja Perbalkarj Kelas{l\!fnc;_i ·PjntuJ -
Pemeliharaan IComDUter'Sekolah 
Bayar Penaadaan Atat.Ola~rala -
Bayar Penaadaan Printer·· · 

. Bayer Honorarlum Admlil SOS Triwulan Ill --
Bayar Pemenuhan Ma.kandan Mlnom Harian P~wai Tw 3 
Bayar Pemenuhan Makan dao Minum Harian Per.rwal Tw 3 

I =;:= --1 
Dlslm ndl Sftofah 

Pen.nm.an Pengeluaran 
Selcto 

16.hlt' (Kredft) . 
·-

' 
~ 5 6 ~ _._,!1 ( . 

87,.366.963,15 87 .366.,63.1'5 
.. 900.0oo 00 86 . .466.963. lS 

... 1.0$0.000,00 _,,_§;41~963:1s 
11.000.ood,oo 156A1&.963.15 

.. 71.()00'.000 OQ . - 227.416.963 15 
71.000.000.00 156.416.963 lS. 

2,000.0CO 00 154.411.913.15 
1.999.000.00 152Ait7.9H.l5 
1.000.000,00 151.417.963,15 

c . 464.40000 lS0.953.563,15 
1. 782.400 00 149.171.163.15 

, - 4.751.990 00 144.419.173 15 
3.910..480,00 140.SOl.693 15 

390.000,00 140.118.693.15 
. 3.500.000,00 136.618.693.15 

,,. 
.' 4.260.000,00 132.351.193,15 -

• 1 ' ~· 7.800.000,00 124.558.693 15 
- " 3.900.000,00 120.6Sl.&93,1-5 

181.llB,OO 120.M0.511.15 
209.091,00 121.049.&0Z.1' 

-. 90..909'00 121.lAO:.SU 15 IU 

. - -90.909,00 121.'231.420.15 ~ 
90.909,00 121.!22.329.15 

-. 454.545~00' ' 121.176,174.15 .-
121.958.692'15 .181.818;00 

'90.000,00 l 22.0U.692.15 
41.400.-00 122.090.P92.l5 

. 230.000,00 122.32a.092,15 
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-
19/10/'2017 ... 

.. 
PJK31 8ayar Cetak Tempat Rapor 118.182 00 122.4.3&274.15 

19/10/2017 
. . 

PJK,32 Pemellharaan Mesln fotoCOpy dan Riso . 
236.636.00 i22.674.910.15 .-- j~~ . ' .. 

19/10/2017 ,PJK34 Bayar Penladaan PlnierTriwulan Ill ~ . . . 245.18200 i22.1J20.092.1S 
' '20/10/201) 0516173 .. · ·ai<:67 Pemellharaan Mestn l=ot<>· Coa1i dan Riso 

.. 
2.900,000 00 120,020.092 15 

; . 20/lrfb.017 030665 ·'. ·B'K:Q . BavarPembuatan Spandhk·PPo8 " """;""--
100.000·00 119.3.20.092.15 .• 

20/10/2017' mte· Bayar Honorarium AdmlrrBOS Trtwulan Ill - 600.000.cxf 118.720.092.15 07~249 ' .• ·,- l, . ·-: .. 
2'3/10/2017 0723235 · Bk10 Befaoja ~lat Kebersihanl~han Pembersih 

. 
1.906.700 00 116.813.392 15 - ., 

23/10/201:7 0723236 BK71 Belanja Obat-obatan lJICS, .. . 
:' 500.000,00 116.313.392..15 

23/10/2017 0827290 BK7? Bayar Cmk Temoat Raoor ' , - ~ 

6.500.000,00 109.813.392,15 ·-
23/10/2017 030678 •" BK·73- 8ayar Honorarium Ekstfakurikuler .. - - .. 

7 .200.000 00 102:.61U92.15 -
23{10/2017 072.3247 BK74. Bayar Biaya Foto Coov dan PenJllidan SPJ Trlwulan Ill . - -- .. 

480.00000 102.l33.392.15 ... 
24/10/2017 0516181 8K7S · Belanja Bah1n lnmlasi Air ·"-- ... 

l .000.000,00 lQ1.ll'J.J9:Z.1S . 
8~76 8elanja Bah1n ln.stllasf lt$trlk. - 10l.W.J92.15 24/10/2017 051611!2 ' - •. c I - · ~· -. 1.000.000.00 • l. l 

24/lQ/2017 0515135 8K17 Ba-.lar PenPdHn Printer ' ,·; 2.eoo.000 00 ··t.1,1J'2 ·- , .. 

" 24/lP/2017 .~ PJ~lO .· Bela11t. Bah•n lnitat.sl. l fitril<' ;· ... .. 90.909,00 ,. ~91.2241301~15 
" 

'25/J0/2017. 0516171. ·· ~8k"7B '· 8et.nJ~ Perbllkan l(elas (1(1.1.,cl Plntu). '. " 1.000.000,00 . , :!J1.i24i301.1S ., .. 
25/-10/201_7 0827290 BK79 Sayar Biava Cetak SICHU .. '• 575.000,00 . 96..$49.301,15 . ' 

2S/10/20lJ 030794 BK.80 Bayar Peneadaan Alaf Olahraaa .. l . 5.000.000;00 91.~9..301.15 

26/10/2017 BAB Bi.ya Admin .. 3.50Q,00 9~.645.801,lS 

26/10/2017 0723228 ~KBl. Bayar Pemenuhan Makan dan Minum Harlan Peaawai Tw 3 2.300.000..00 89.345.101.1.5 
26/10/2017 SPJK20 Setor PPN Belanja Bahan lnstalasi listrfk '. 90.909,00 89.254.192.15 
26/10/2017 ' SPJK 21 Setor PPN Belanja ATK uts Semester G1njil Tahun 2017 1111.818.00 89.073.07415 
26/10/2017 SPJK22 Setor PPN Belanla Alat Keberslhan/bahan Pemberslh ·- 209.091,00 88.86.1.983,15 
26/10/2017 . SPJX23 Setor PPN Belanja 9ah-a,n lnstalasl Air .. - 90.909.00 88.77J..G7415 .. -
26/10/'2011 . ' . SPJK24 Setor PPN Beta~ Perbal1cari. Ke~s (Kunc! Plntu} .. . -~~ .. 

' 90.909.00 8_8.682.16S:.1S 

26/lfi/2017 '"-rr'.~ SJ»JK 25 Setor PPh 23 Pemellha.taan. .t<omouter Sekolah - 90.909..00 : -aa.s91.256.1s .. -. 
26/.iO/iOl:"l ,• '1 ··.1:1: $PJK 26 .s.t~r PPN Pen1ad1an'Altt-Olahrar.a '. 454.,145,00 .$1.191.711.lS 
26/10/2017 )._,·-· SPJI( XJ Strtor pPN Pe11Pd1an Pr~r 111.818;00 . &7.9~ns:is 

26/10/2017 
... . 5PJK 28 Setor PPh 21 Honorarlur:n Admln BOS Trlw\llan Ill . 90.000;00 87.i64.193,15 -

I 26/10/-2017 ,_ ~~ SPJK29 Setor PPN Pemenuhan Makao dan Mlnum Harian Pegawai Tw 3 . .. 
·"" ' I· 41.400,00 87.1123.493,15 , -

26/10/2017 SPJK30 Setor PPh 23 Pemenuha.n Makin dan Minum tiarian PepwaiJw 3 230.00000 87.593.493,15 - -·-- · 
Setor PPN Cetak Tem~lt_apor 

... -
26/10/201"/ SPJK31 " 118.131,00 87 .(75.311.15 
26/10/2017 Setor PPN Pemellharaan Melin Foto Copy ~an Riso - 236.636.00 SPJK-32 ,. 87 .231.675,15 

' i .. 
--- . ....;.•....-:: i.:._ '.X ..... 

.;....---:la.la;..~ ... -· ..;; ; - r 

'" 
•" - ~~ ~ 

~ .:~- .·.'1-.... ~~- ~- ~- • -::i.~ I '.•.• ~. ~.-.,. I!_._ \.'. \ · 87.231.175,U I I 

;~ 
~~~51985011002 

. -·- ~~"~ ' ~ 'I -~ L'" - ' .i-.~· :.;. io.l 1: -.~· . , .-{ .,: .f ........ - -. ":"::_:_.I,, ~· -·_: . "·, • : . -~.,Ii<· : '_t· - . J ' '* . ' .. ~ .. ~ ... ,,;,,, . I ~ .. 
s - i.7"'\. . ' ~~... ah ~. · 

~-··~ ~.·i \·:·' '~ ·l',(; ' , ~ t ·. ;£•. 
~ ... ~ ...... ~l .. t •• 

~~ 

~ 

~ .. 
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BUKU KAS UMUM 
01/12/2017 - 31/12/2017 - .. 

Nam• SekOl_ah 
Desafl(eamat11\ 
Kab1.1Paten/.l<ota 
Pre>V'lnsl 

~ SMP Negerl 4 T~ah Grogot 
: Taoah Grogot/t:anah G·rogot 

·; Puer 
; K1 llmant11n Timur 

Formutlr-BOS-J<J 
OU.I ollh-$eflol1h 

Dlifmpen df Selcolah 

..• 
r -. ~"' ·_, 

.... -I .·· "7' I -· ;- 1-·-· j:c~~~ . ·,.,·.: """" . ' c. _c : ••;' 'c I P":,~ I 'j::" I "!do I 
' - . ~ ··' ' -' ' .4 - - - ,.. ~ 5 "" . , ~ 1 · . ,r., t , : " 'J ~ , 

-~ I" •~r" · r - T • • , . 

01/12/.2017 I l 1S-aldo-Awal ~ .r 

07/12/2017 ;· . ' ~ ed5 4 Muuk Oilo-a BOS PU$at TW 4 · . . ~ .•. · , ".".?' . . a7
.2S1.S42,10 a7.2Sl:.5·fi:10 

1 13/12/2017 · · • BOH4 T~ Perbs Cana Bos ?usat Trlwulan 4 "'. . • ·~·· ~· -" : ,,. ~ . --- :_ 
7tooo.O®~oo · · · .1~8.2s.t.S4t~ 

1 
13/12/2017 · TK.7 :rarlkTunai . ~ ~ • -,.:._ - 11.000.000.00 - 229.zst:S.iHI 
14/12/2017 - 03067.8 _ BK-100 S-.v1r ttotiorirtum!kstrakudkuler _ :-- i ~ ·. · :~: · - ·- · 71 .000.000,00 1S&.2S1.54l,tOJ 
14/1212017 0515156 BKlOl Belanla P.....,,.dH!I femari Kata .. . ..OC; :;\.'O 00 . lS4.6SLS42.10 

14/1212017 · 0515149 ;; -. . BIC 102 8elanl1 Bµku Pelaiaran Pokok Peserta Dldlk lBuku K·l3) - · 2.500.000.00 152.1$1.542..10 
14/12/2017 -- OS15149 - _ BK 10.3 Bel.1nl1 Buku Petaiaran Pokok Peserta Oldik(Bulcu KTSPJ ., ., . ". . - - - . 32.80.685.00 119.281.857.10 
14/12/2017 0515157 BK 1CM a.fanla Lemarf8uku . . ,.' . . 31.167.000.00 U:t°'°.151.10 

' 14/12/2017: ,. 0515157 ·" - ~- 8K 105 8ettnla p;i.ut.daaf! .Rlk Komn . -·~···~:- _ S.000.000.00 H .120.157.10 
14/12no17 0724153 · BK 106 Bava! Hononiri\im Pen~ Malam dan Pet~~ Keber$Jl- ~'l. :~~··. '. · , . - . .:..:.,; · · • 53();000.00 82.590,857 10 

::. 1~112/2~17 . 072425.1 , BK 107 Bavar t1011Ct9r1UmPemblntu Admlnisti-asl (TU!T:iwulbn 4 . :· · • : . 7.800.000 00 - 74.790.'57,10 
· · 14/12/2017 •· 0516186 BK108 8'Yar Bahan Perbalkan Taman Kelu - :· <; • , •• :: .'< _ - . 3.900.000 00 70.890.157,10 

. U/12/2017 . - 0723'246 BK82. ~ja ATX ICBM Triwufan lV Tahun 2017 , - ~ . - :· ·1.000.000~ 69.890.157,iO 

14/iV2017 os161;3 . 81< 84 · Befanla tW1 ·~~~~PV··~-·" v•"l" , ·.-. - . - ~· · }-~~-" .. 2.000.000,00 £4.890.857 10·• 

· 14/1212017 - 0516173 - BK as Betanta TI~ Riso · .. · . _ - .. " · u7s.doo.oo &-1.sl5S&S7.10 ,.,. !'"''"'., .. .516.,, .: ..... .. ...... ~..... ,. . . · _ -~ .
1 

_ , __ 0001JO .._,15°...,.lD 
14/12/2017 05161!1 · BIC.87 eefanllBallanlnsgllsJ_Alr _ __ ___ _ --~ _ - - ~ . 7" ·• ' t~-~ . .. _ ;: __ :.: :... 1.800~,oo 57.9~1,1~-I 
14/12/2017 051~l82 BK 88 eelanJa Bahan lnst1Jasl Ll:strllc · · - 1.000.000,00 S&.91:$,U],10" 

14 12/2/)17 030794 Bk 89 - - ~ 
lA/1""""17 " 0516

4
-73 8K90 .:./-:i:~' .. ~ • '14-W' 4 .-.. ··r-·~ _,...)",' 

14/1212017 072.3242 81<·91 . - ·: ____ - ,., 
14/12/2017 0723i43 ·BK 92 ' ~ rT ihan Internet ~-~- ·-- _ _ - I ' I -464

•
400

,00 I S1.G1..457,101J, 1'/12/2017 .,,.,., ••"' ................ · • - u ... _.. . •.• ,_,,_.uo" 
-·· -- --·-· . - ··--· ·~" f 11 12/2017 072l241 BK 94 Ba~r Ta ~n Llstrik _ ___ _ ' - · 7.933.436,00 41.769.Gll,10. 

" "'111/2017 •30l92 8K9S ""'""'" ... "'"'"'"' "'"" - .. . I «.23' .. 29,00 I ., ........... I 
14/12/2017 I 0414111 I BK 96 !Blvar Kontrfbu.sl MGMPTriwular1 1v ~ 390.ooo;oo I 37.144:.392.10 

"' 
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' 14/12/2017 0414112 8K97 Bayar Kontribusl MKKS Triwulan IV - •. 900.000.00 35.244.392.10 •'. 
I 

14/12/2017 030669 81<98 Bayar T!_!nsoort Pe1nblmbln2 LOmba 900.ooo.oo·: 34.344.392.10 I. -t ~ 14/12/2011 030669 BK,99 . Bayar Transoort Lomba Si.Wa .. 1.100.000,00 33-.244.392.10 

~ " 14/12/2017.' ~r PJtc35· BIY•l Honorarfum PembtnaJlS2N · 'I'.\. I 
' \• .. 25.000.00 3~ .269.392.10 .. 

l 1 14112/2017" · ' . pJIC3o·:.,, . Bayar Honorarh.lm Pemblnli'FlS"lN .:.' ,i·· · ., . 75;000,0o ' ' .. . 33~344.392.10 

l 14/12/2017 -' ! . ~!·'! .. PJK37 Belanja ATK ICBM Triwulan IVTahun 2017 · ... •272.727 00 33.617.119 10 
14/1212017 • ·-·.;....r_, .• ~ PJ.lf31t . • BelanJa ATIC keRiatan_SemeJterGaniil ~· ... ·.:.. .181-.818.00 33}98,937.10 

' 
.. .. 

14/12/2017 -r PJK39 Belanja Tlnta Foto ~: .. - . '.306.818,00 34.1-0S.755,10 

14/ 11./2017- ·· ~.' PJK40 .. 8elanja Ttnu Riso ·. 
' 163,636,00 34.269.391.10 

' 14/12/2017 '\: _; PJK41 Selanja Master Riso ~· .- 163.636,00 34 •. 433.027 10 - ·' 

14/ 12/2017 
~- --

PJJC-0 Belanja Suku Cadan& Af1t:afat !C• ntor 318.182.00 34.751.209,10 

14/12/2017 PJIC 43 Belanil Ballan Pertanlan - - .. 
181.1l18,00 34.933.027,10 ' .. , 

14/ 12/2017' PJK44_ 8elan1' Allt Keberslhan/bahan Pemberslh . ,.. 1 
,.417.273.00 ... 35,35030010 . ' 

14/12/20i7 J ~ ~ ~ ; pj)( 45 Selan.la Blhll\ tnst1lasl Llstrilc : 
.. •' .. 13-6.364,00 35.486.154 10 

1'4/12/2017 . .i .•• PJlC46 Baianja Alat·alat Pramuka ,. (.; 136.364,0,0 35~623,028 10 ..•. 

1.4/.1212017 . pj~ ·47". · .Bav•r Pemeltharun Mesin .Foto Copy dan Riso - 100:000,op '3S:7l3.028 10 .. '·· .. .. . " . 
14/12/2017 PJJ(:48 · Bayar Blay1 Perballcan Komputer Sellolah • rJ; ~ . • .,: . .. ··~ 

_ !.Bl:s1a,oo ' .. .. 35.904.846,10 
14/12/2017 PJI< 49- Bayar Pemenuhan Mat.ncfl!n Mlnum Harian Pepwal Tw 4 .. ... .. 61.200.00 

,. 
35.966.M&.10 ; . ~ - - .. 

14/12/2017 
. Plk SO Bayar Pemenuhan Makan dan M!oum Harlan PegawafTw 4 .. . 340.00000 

.. 
36.306.°'6, 10 

~· 
-

14/12/2017 p;xs 1 Bayar Honoru lum Elcstral(urfkuler ~ 480.000,00 36.786.°'6 10 
14/12/2011 .. PJIC 52 Bayar Honol'irlum Ebt1:9kun1ruler 180.00000 36;966.046 10 
14/12/2017 PJK 53 Beta11ja Pentadaan lem1rf Kaea ~ 227.273 00 37.193.319,10 
lS/12/2017 030669 BIC 109 Sayar Honorarium Pembina FlS2N 2.250.000 00 34.943.319.10 
1S/l2/20l 7 0515139 BK 110 Selan.la Klpas Anlln unttik la'bOratorfum IPA 1.000.000 00 33.943.319 10 . 15/U/2017 _. 0516186 Bi< 111 Bayar Upah Tukana PerbalkaJi Tarnan Kelas .. 

l .000.000 00 3.2.943:319,10 .t ... 

' 17/12/2017. .0515149 . Bl<l.U.: Bayar Buku P1t1i111n PokOlc Pese(ta Oldlk (KTSP) rahap 2. > 
.. 

9.239.000.00 23.7!)4.31!UO 
;, 

17/12120i7}·: '• 03()676 81('113 · &avar Bellnla Modal Mlitrofon . -~- 785.000.00 '!2.91U19.iO .. 
s 17/12/2017 ... , 030677 BK 114'. Bayl( Belanja Modal sp .. lcer' 1.000.000.00 2.UlUlt.10 

l.7/12/2017 0307103 BK115: · 8ayar BelanJI modal 8uku Fiksi " 
.. . S.Ul .522.00 l6.291-19UO 

18/12/2017 - 0516173 BIC li$ Blyar P9mellharHn MeJin foto Copy dan Riso •. !> -~~-

/ 1.100.000.00 15.191.797.1'0 
19/l2/2(J17~ 0516173 BK117. Belanla Suku Cadaiw Alat .. lat fCantoT 

.. , 
700.000,00 14.49L797.10 . ·-·. 

19/1.212011 - 0515219 BK-118, Belanja Bahan Peribnan ., 
,fT ._.,,_:· 

.. soo.000.00 13.991.797,10 .. 
19/12/2017 0515289 8Kl19 Belanla S.han Pertanfan .• 

~ , 1.000.000.00 . 12.991.797,10 
' 

- :'...,...... 

19/12/2017- 0723235 8Kl2CJ 
. 

Bilanja Alat ICeberslhan/baha.n Pemberslh - ...:-:' 2.000.000.00 10.991.797,10 

f 25/l2:/2011 0723228 81U21 · Beyer Pemenuhan Mabri da1' Mlnum Hartan Pegawal Tw 4 "3.190.000,00 7.801.797.10 
29/17/2017- 0724248 Blcill · Blyar Honorwlum Opena~or Oaaodllt .. l ... . . . ~ ..: . 2.400.000.00 5'.~1.797 10 

IV 

fB . 29/1#}.QU. ; : 0723249 _BUD' .. Bly~ lnsentff PembantU M,mln SOS Tw 4 . '" 
,, . 

600.000,00. 
' . 

4.801,797,10 
' '. • e.iii.Jt~ .. _ - : .'!. 

\ 2911212Ql't,'' < . · Mc33 ;;.~: : BayarHonOl'9r1um Qplmitor Oa~lk , ~ .... -~·.-·~· ... ·,:·.·,.~--:.· .. ,, 120.00000 . :4'.921.19710 . 
~12/2017 ' SPJK33'· Setor PPh 21 atas Honotar:fum Oi.mor O.podik ....... .. . ,. .•. 120.000.00 4.Bol.79'1.10 

"' 29/12/20.i7 SPJK 34 Setor PPN ~as Penaadaan Plnier.Trtwulan Ill ,..., ~ 245.182,0() 4.556.615,10 " - -.11.;,/ 

29/12/20i'1 ' SPJK 35 Setor PPh 21 atas Honorarium Pembina FlS2N " 25.000.00 4.S!ll.lt!..10 l 

- '.;29.112/2017 ·' ' ~- SPJK36 S.tor Pflh 21 atas Honoi'lrlum Ptimbina FlS2N ·1 ·.·· 
- 75.000.00 4.45&.615.10 

" .. ... · ........ -
: ~ . . ' 

'! . ; " -~ T•-r--- ~-"- -· -
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29/U/2017 ·- . SJJ]K 37 Setor PPN atas Belanla AfK KSM Triwulan IV Tahun 2017 
.. 

.r~.•; ;.. .. ,, 
272.727,00 4..283 ..... :JO 

i.9/12/:2017 · SPil< 38 Setor PPN atas Bellnia ATKc_!Cffiat1n Semester Ganfll ' ,• 181.8i 8,0C)" 
. . 

4.002.070.10 

"19/12/2011 -
- .. . .- . s·PJK.99 Setor PPN atas Belania.J.fnta foto Copy - - .,:.'"• ... ; . ~::..;, ' 306.818 00 . · 3~152.10 

' ........,__ 
•. SP,IC4P . Setor PPN •tis Belanii l~n~a ~.iSp ' . .. 

:,t ".l'.sai.61$:i o ' ,;29./f2fll:Jl7 ·, ' -~ .. ; ··"'··· ··~ 
.. 1~.636,00 . ., .. -· . . ·: .. 

·.' 29/12/2017 "·· . '~ sPitt41 Setor PPN atas Belanla' Master Riso ,.,.Ji .• 163.636,00" . a.311.980.lO ' ~[.. 

29}12/2-017 
·. ·SPJK 42 Setor PPN atu Belanll:Scitu C.dane Alat-alat Kantor ,· · 

~, - --· .(.:. 318.W;OO l .o49.791..10 

. 29/12/2-017 Sf)k.4~ Setor PPN atas Belanla. Sahan Pertanlan ~ 181.118;00 2.867.980.10 - ; . -
29/12/2-017 ·s PJK 44 Setor PPN atas Belania Alat:Keberslh1n/blhan Pembersfh - -

417.273.00 2.4!0.701..10 -
29/12/2-017 SPJJt4S s.tor PPN atu 8elanil SaMn tnstaluf Ustrlk ua.HUX> 2.Jtlt ... UA.10 

. 29/12/2-017 SP/IC 46 s.tor PPN atu8etanll Alat-alat Pramuka 136.364 00 :un .919.10 
29/12/2-017 SPJIC'l Setor PPN atH Petnelharaan Mesln foto CODY din Riso 100.000,00 2.077.919.10 

29/12/2017 SPJK48 SetDr PPh 21 atas Bliyar Bitv• P'er~lkan !Computer Sekolah .. - .. 181.818.00 1.196.Ul.10 

29/12/2017 S'PJK49 Setor PPh 23 itas Pemenuha n ~tc.an den Minum H:orian 'Petawal -
-l' 61.200,00 i :n&.961.10 

. ~/12/-2017 SPJKSO Setor ~h 23 atas Pe~nuhan Makan dan Mlnum tfarial1' Pelawal 340.000,00 U94.961.10 

29./U/201.7 . " .,SPJK51 Setor PPh 21 atas·Hoii-otarl\Jm Ekst111l:urlkuler • .._:?:., 4so.ooo.oo· 1:014.M l. l Q - Setor PPh 2i;las HonofarrurnElcstn:l(urfkuler . ~: <r:·. ~- . 29fll/1.017 SPJK62 180,0QO:OO -- ~.961jo ., ... 
29/1.2/1,017 SP1KS3 Setor PPN etas Bel1~e Pengac!aan lem~rl Kaea 

·:~ ..... - '. 
227.273,00 607.688..10 Lo 

30/12/2017 0723247 6K·U4 Bavar 8 iav1 Foto COPV Ol!l'I Penjill~ 11 SPJ Triwul1n IV - - 480.000,00 127 . .688 10 
~ .: ~ ~. 

~ "' .•. ~ 

... ,;,;J -. • w.ua.10 . " - ... . . . -. .. _ .. - ':::.. - - . 
... ... , . .-- . .... , .. - . ...... 
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1\t~M,.~1·rn.:iu,\1' 1·~:M~W1t\.,;· tMi .. :,,"·1·:n1m,\ r.\A:...: 
.. t lJ.fAl'INASION.Ai;:-;M ~'IMT:i 
T•\HU(ll.N:f,i,.J,l\tit\'N ~q'IS/201:() 

:z:::= .. } ::f!!:4=J; --. · ... : .. _:&::.~~---; ·:.,. < ~.,,,.,.,,,,_,..,,,,,,,,,,,,,,,.;,,,.,...... ....... .,..,__,..,..._ 

l>l\fo'Ti\H l\Ot.l\l(' l'l lf.!lMil I,. t1,1l,\!'{ i'.M:>l4l,rX!\I, 

' l'.':"l'fir.:ii : Hi - KALIM.~NJ AN TIMI JR 
~·:o•wK:ih.: 07 -.KAlilJPATEN PASER ' . . . . . .,. . 

':;6L)r,li ~ 002 .• SMI' NG.GERI 2 TANJ\1~ GROCif.JT 
SR : 111 
NP:lN : J04ll01·17 

Afoi;1;1i· :Jl'.T~~ri~ t'inmi~-~lp. ;054J-::.!J412 T.i~th G~t14cll 
. . . . . ~ .... -.. -. .... 
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