
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

5.1.1 Implementasi Penggunaan Dana BOS untuk Pengembangan Guru dan Fasilitas 

Sekolah SMP di Kota Semarang 

Hasil pembahasan mengengai implementasi penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru 

dan fasilitas sekolah SMP di Kota Semarang peneliti ambil dari Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan No 1 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah dan 

fakta yang peneliti temukan dilapangan menunjukkan bahwa implementasi penggunaan dana 

BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah belum maksimal karena masih adanya 

sekolah yang tidak memenuhi komponen tersebut karena beberapa faktor. Berikut adalah kondisi 

implementasi penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilita sekolah SMP di 

Kota Semarang : 

1. Sosialisasi penggunaan dana BOS di Kota Semarang secara umum sudah berjalan dengan 

cukup baik. Dinas Pendidikan Kota Semarang selalu melakukan sosialisasi kepada seluruh 

sekolah di Kota Semarang dan menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada Juknis 

BOS mulai dari data peserta didik hingga tahap laporan. Tetapi Dinas Pendidikan tidak 

memberikan penjelasan secara detil tentang bagaimana penggunaan dana BOS untuk 

pengembangan guru dan fasilitas sekolah. Pada saat sosialisasi tersebut tidak dijelaskan 

tentang kewajiban dalam memenuhi komponen-komponen penggunaan dana BOS tersebut 

termasuk komponen pengembangan guru dan fasilitas sekolah. 



 

2. Alokasi dana BOS untuk pengembangan guru terdapat dalam komponen pengembangan guru 

dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah. Pengalokasian untuk 

komponen tersebut belum dilakukan oleh semua SMP Di Kota Semarang karena pihak 

sekolah merasa penggunaan dana BOS itu penekanannya hanya untuk anak saja jadi dengan 

mengesampingkan komponen lain hal itu tidak jadi masalah selama penggunaan dana BOS 

tidak menyelahi aturan. Sedangkan sekolah yang mengalokasikan anggaran untuk 

pengembangan guru beralsaan untuk memaksimalkan dana BOS yang sudah didapat dari 

pemerintah sehingga penggunaan dana yang sekolah lakukan bisa menyentuk semua 

kalangan. 

 

3. Alokasi dana BOS untuk fasilitas sekolah terbagi menjadi dua yaitu belanja barang dan jasa 

yang bersifat memperbaiki dan memelihara fasiltas sekolah yang sudah ada dan belanja 

modal yang bersifat pengadaan peralatan pembelajaran yang nantinya akan dicatat sebagai 

inventaris sekolah. Untuk alokasi untuk fasilitas juga belum semua sekolah memenuhi 

komponen tersebut. Sebagian besar penggunaan dana BOS untuk fasiltias sekolah digunakan 

untuk perbaikan dan pemeliharaan karena relatif lebih mudah hanya dengan melihat kondisi 

fasilitasnya saja dan tidak ada jumlah minimal dan maksimal dalam menganggarkan untuk 

komponen tersebut. Sedangkan untuk belanja modal seperti pengadaan peralatan 

pembelajaran seperti unit komputer tidak dilakukan beberapa skeolah karena dua tahun 

sebelumnya sudah terpenuhi dan sudah tercukupi untuk kegiatan belajar mengajar jadi 

sekolah memilih mengalokasikan ke komponen lain. 

 

4. Penyaluran dana BOS ke sekolah dilakukan oleh pemerintah langsung ke rekening sekolah 

sesuai dengan jumlah yang diterima sekolah pada setiap tahunnya. Pelaksanaannya tidak 



berjalan dengan cukup baik karena setiap awal tahun pada triwulan pertama berdasarkan 

wawancara selalu mengalami keterlambatan sehingga pihak sekolah harus berinisiatif 

menyimpan dana BOS sebagai kas sekolah untuk menutupi dana kegiatan pada awal tahun. 

Untuk pengambilan dana BOS sudah berjalan dengan baik karena pihak pelaksana yang 

dipilih sudah berpengalaman jadi sudah paham bagaimana cara mengambilnya langsung dari 

bank. 

 

5. Penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru bisa dilaksanakan dalam beberapa 

kegiatan antara lain Musyawarah Guru Mata Pelajaran, kegiatan pelatihan atau workshop dan 

menghadiri seminar terkait dengan pengembangan guru dan yang dibiayai adalah kegiatan 

pengembangannya bukan gurunya. Di SMP Kota Semarang rata-rata hanya menggunakan 1-

2% dari jumlah total. Dana BOS untuk kegiatan pengembangan guru ini dan sekolah hanya 

bisa melaksanakan 4 kali kegiatan dalam satu tahun. Tetapi angka tersebut tidak dibilang 

kecil atau besar oleh Dinas Pendidikan karena memang tidak ada batas minimal dan 

maksimal dalam penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru. 

 

6. Penggunaan dana BOS untuk fasilitas sekolah bisa digunakan untuk memperbaiki dan 

memelihara fasilitas di sekolah pada setiap tahunnya yang akan masuk dalam belanja barang 

dan jasa. Menurut Juknis BOS penggunaan dana BOS untuk perbaikan dan pemeliharaan 

berada dalam komponen Pemeliharaan dan Perawatan Saran dan Prasarna Sekolah yang 

dimana yang boleh dibiayai untuk perbaikan dan pemeliharaan adalah fasilitas nonstuktural. 

Ada 5 hal yang bisa dibiayai untuk perbaikan dan pemeliharaan antara lain : Perbaikan ruang 

kelas seperti pengecatan, perbaikan atap, Perbaikan mebeler kelas, Perbaikan sanitasi 

sekolah, Perbaikan pembuangan air dan Perbaikan lantai. Kelima hal diatas yang dapat 



dikeluarkan untuk pembayaran upah tukang dan bahan, transportasi hingga konsumsi. 

Penggunaan dana BOS untuk perbaikan dan pemeliharaan tidak ada minimal dan maksimal 

harga tertentu untuk mengalokasikannya. Setiap tahunnya SMP di Kota Semarang 

mengeluarkan biayai sebesar rata-rata 15 % dari jumlah total dana BOS yang terkadang lebih 

besar dari kegiaan operasional sekolah.  

 

7. Penggunaan dana BOS untuk fasilitas sekolah bisa digunakan untuk pengadaan peraltan 

sekolah pada setiap tahunnya yang akan masuk dalam belanja modal. Menurut Juknis BOS 

penggunaan dana BOS untuk pengadaan peralatan pembelajaran masuk  dalam komponen  

Pembelian Alat Multi Media Pembelaran yang dimana untuk membeli suatu peralatan harus 

mengikuti syarat dan ketentuan yang sudah tertluis dalam komponen tersebut. Ada 4  

peralatan pembelajaran yang bisa dibeli menggunakan dana BOS dan memili syarat dan 

ketentuan masing-masing, antara lain: Membeli 1 set komputer maksimal 5 unit pertahun, 

membeli printer 1 unit pertahun, membeli laptop 1 unit pertahun dengan harga maksimal Rp 

10.000.000 dan Membeli Proyektor sebanyak 5 maksimal 5 unit pertahun dan tiap unitnya 

maksimal berharga Rp7.000.000. Peralatan pembelajaran yang sudah dibeli harus dicatat 

menjad inventaris sekolah tidak boleh menjadi hak pribadi dan semua peralatan yang dibeli 

menggunakan BOS harus bergaransi minimal 1 tahun. Setiap tahunnya SMP di Kota 

Semarang mengeluarkan biayai untuk pembelian peraltan pembelajaran sebesar 5% dari 

jumlah total penggunaan dan BOS. Tujuan dari penggunaan dana BOS untuk pembelian 

peralatan pembeljaran ini agar dapat menunjang kegiatan belajar mengajar. 

 

8. Monitoring dilakukan oleh Pihak Dinas Pendidikan Kota Semarang sudah cukup baik 

walaupun hanya memonitoring dua kali dalam satu tahun dengan alasan keterbatasan tenaga, 



waktu dan biaya tetapi hal tersebut tetapi efektif dalam mengontrol penggunaan dana BOS di 

Kota Semarang. 

 

9. Pelaporan yang dilakukan sekolah di Kota Semarang sudah cukup baik karena pihak sekolah 

tahu ada sanksi yang akan diterima jika laporan tersebut terlambat atau tidak dikerjakan yaitu 

pihak Dinas Pendidikan Kota Semarang berhak menunda pencairan dana BOS jika sekolah 

melanggar aturan tersebut. Ada kendala dalam penyerahan laporan yang diminta sewaktu-

waktu oleh pihak dinas karena pihak bendahara bos sekolah yang merangkap sebagai guru 

harus membagi waktunya dan kadang bisa terlambat. Tetapi dinas pendidikan tetap 

menunggu hingga waktu yang sudah ditentukan. 

 

10. Manfaat penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru bisa dirasakan oleh pihak sekolah 

yang menggunakan dana BOS untuk komponen-komponen tersebut. Kegiatan 

pengembangan guru tersebut antara lain Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang berfungsi 

sebagai wadah untuk bertukaran pikiran terkait dengan keprofesionalan dengan guru mata 

pelajaran yang sama, kegiatan pelatihan yang dapat meningkatkan komptensi guru dan 

seminar terkait pengembangan guru yang bertujuan seperti sertifikasi pada guru tetapi hal 

tersebut jarang dilakukan karena hanya boleh menghadiri seminar yang diadakan oleh 

pemerintah saja. Ketiga kegiatan tersebut tentunya dapat meningkatkan mutu guru disekolah 

yang akan berdampak pada mutu sekolah itu sendiri 

 

11. Manfaat penggunaan dana BOS untuk perbaik dan pemeliharaan sekolah adalah 

pemeliharaan fasilitas sekolah sendiri agar kondisi sekolah bisa terjaga, fasilitas sekolah yang 

terjaga akan selalu baik dan siap digunakan untuk kegiatan operasional sekolah. Selain  



penggunaan dana BOS untuk perbaikan dan pemeliharaan tersebut diharapkan bisa 

melakukan penghematan dalam pengadaan sarana dan prasarana di sekolah. 

 

12. Manfaat yang diapat dari penggunaan dana BOS untuk pengadaan pelaratan pembelajaran 

sekolah antara lain untuk peserta dididk penggunaan dana BOS untuk fasilitas sekolah dalam 

hal pengadaan peralatan pembelajaran dapat menunjang kegiatan belajar mengajar disekolah 

hingga melakukan kebijakan nasional seperti UNBK. Sedangkan untuk sekolah dapat 

memudahkan kegitan manajemen sekolah misalnya melakukan kegiatan e-rapor 

5.1.2 Faktor pendorong dan penghambat implementasi penggunaan dana BOS untuk 

pengembangan guru dan fasilitas sekolah di SMP Kota Semarang 

Keberhasil implementasi penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah 

dipengaruhi beberapa faktor. Peneliti akan membahas tentang faktor pendorong dan penghambat 

dalam implentasi penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah di SMP 

Kota Semarang. 

5.1.2.1 Faktor Pendorong 

1. Faktor Standar dan tujuan kebijakan 

1.1 Adanya ketentuan dalam penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas 

sekolah yang diatur dalam Juknis BOS untuk diterapkan oleh sekolah-sekolah 

2. Faktor Komunikasi antar pelaksana 

2.1 Dinas Pendidikan selalu memberikan kesempatan berkomunikasi pada pihak sekolah dalam 

bentuk apapun. Pihak sekolah bisa melakukan komunikasi dengan dinas lewat telepon, media 

sosial atau WA terkait penggunaan dana BOS 



2.2 Adanya komunikasi yang terjadi didalam sekolah itu sendiri sebelum pihak sekolah 

memutuskan pengalokasian dana BOS dan guru juga memeliki hak yang sama dalam 

memberikan pendapat terkait penggunaan dana BOS 

3. Faktor karakteristik badan pelaksana 

3.1 Inisiatif kepala sekolah dapat mempengaruhi penggunaan dana BOS untuk pengembangan 

guru dan fasilitas sekolah karena memliki suara yang paling besar sehingg dapat 

memberikan stimulus pada semua pihak disekolah dalam penggunana BOS untuk 

pengembangan guru dan fasilitas sekolah 

4. Faktor kondisi ekonomi sosial dan politik 

4.1 Dinas Pendidikan Kota Semarang selalu mendukung jika sekolah ingin mengunaan dana 

BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah 

5. Faktor sikap para pelaksana 

5.1 Respon yang baik dari Dinas Pendidikan terkait dengan penggunaan dana BOS untuk 

pengembangan dan fasilitas sekolah membuat pihak sekolah menjadi antusias dalam 

menggunakan dana BOS 

5.2  Adanya antusias dari pihak sekolah dalam penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru 

dan fasilitas yang menyebabkan pihak sekolah yakin bahwa hal yang dilakukan adalah hal 

baik. 

 

 



5.1.2.2 Faktor Penghambat 

1. Faktor standar dan tujuan kebijakan 

1.1 Tidak adanya penilaian dan kewajiban dalam penggunaan dana BOS pada pihak sekolah 

sehingga ukuran untuk menilai bagaimana penggunaan dana bos baik atau buruk itu tidak 

bisa dilihat 

1.2 Tidak adanya pemberian reward kepada skeolah yang memenuhi semua komponen 

penggunaan BOS yang dapat menstimulus sekolah-sekolah agar memaksimalkan 

penggunaan dana BOS 

2. Faktor sumber-sumber kebijakan 

2.1 Kurangnya sumber dana dalam memenuhi komponen-komponen penggunaan dana BOS 

termasuk pengembangan guru da fasilitas sekolah 

2.2 Banyaknya kegiatan-kegatan yang harus dilakukan sekolah dalam satu tahun 

3. Faktor Karakteristik badan pelaksana 

3.1 Terlalu patuhnya pihak sekolah dalam memenuhi penggunaan dana BOS untuk kegiatan 

operasinal sekolah menyebabkan berkurangnya inisiatif dalam memenuhi komponen BOS 

lain 

4. Faktor ekonomi, sosial dan politik 

4.1 Tidak ada anjuran atau instruksi khusus dalam penggunan dana BOS untuk 

pengembangan guru dan fasilitas sekolah yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota 

Semarang 

 

 



5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan kepada pihak-pihak terkait agar implementasi 

penggunaan dana BOS lebih maksimal bisa menerapkan beberapa hal antara lain sebagai berikut: 

1. Mengadakan kompeitisi atau lomba tingkat kota dalam pengelolaan dana BOS dan 

memberikan reward kepada sekolah untuk memberikan stimulus agar lebih memaksimalkan 

lagi dalam penggunaan dana BOS pada semua komponen dengan begitu faktor-faktor yang 

menghambat dalam penggunaan dana BOS dapat teratasi karena diadakannya kompetisi atau 

lomba akan memaksa pemerintah untuk membuat penilaian dalam penggunaan dana BOS 

sehingga bisa dillihat baik-buruknya dalam penggunaan dana BOS dan pemberian reward 

kepada sekolah akan mempengaruhi inisiatif sekolah dalam memenuhi komponen-komponen 

BOS termasuk komponen pengembangan guru dan fasilitas sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 


