BAB II
LANDASAN TEORI
1.1. Pendidikan Menengah Universal
2.1.1. PMU dalam Kerangka Kebijakan Publik
Thomas R. Dye (1981), Mendefinisikan kebijakan publik
sebagai “Whatever governments choose to do or not to do.”,
yaitu segala sesuatu atau apapun yang dipilih oleh
pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye
juga memaknai kebijakan publik sebagai suatu upaya
untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan
oleh pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan
apa yang menyebabkan mereka melakukannya secara
berbeda-beda.

Pemerintah Indonesia dihadapkan pada

tantangan akan besarnya populasi usia produktif pada
periode bonus domografi yang harus dibekali dengan
keterampilan

dan

kompetensi

memadai

produktif dan bersaing dalam pasar kerja.
dengan

itu,

suksesnya

wajib

belajar

untuk

bisa

Bersamaan
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tahun

menghasilkan lulusan SMP dalam jumlah besar yang
sebagian

tidak

dapat

melanjutkan

ke

pendidikan

menengah karena alasan ekonomi. Menghadapi kondisi
ini, pemerintah memilih untuk mempercepat pencapaian
APK sekolah menengah 97% sebelum tahun 2020 alihalih membiarkan proses pembangunan berjalan secara
konservativ.

Pengertian senada juga dikemukakan oleh

David Easton yang mendefinisikan public policy sebagai :
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“The authoritative allocation of value for the whole society,
but it turns out that only theg overnment can authoritatively
act on the ‘whole’ society, and everything the government
choosed do or not to do result in the allocation of values.”
Artinya kebijakan public tidak hanya berupa apa yang
dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi juga apa yang
tidak dikerjakan oleh pemerintah karena keduanya samasama

membutuhkan

alasan-alasan

yang

harus

dipertanggungjawabkan.
Easton

(1969)

Mendefinisikan

sebagai

pengalokasian

seluruh

masyarakat

nilai-nilai

yang

kebijakan

publik

kekuasaan

untuk

keberadaannya

mengikat.

Dalam pengertian ini hanya pemerintah yang dapat
melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan
tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang
dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari
pengalokasian

nilai-nilai

kepada

masyarakat.

Dalam

konteks Pendidikan Menengah Universal, Pemerintah
Indonesia memilih untuk melakukan suatu tindakan
dengan

pertimbangan

bahwa

permasalahan

tersebut

membawa dampak yang besar bagi masyarakat dan
berpotensi mencapai hasil positif jika direspon dengan
kebijakan yang tepat. Dengan memilih mengeluarkan
kebijakan pendidikan menengah universal pemerintah
telah

bertindak

sebagai

agen

keadilan

sosial

yang

mengimplementasikan nilai keadilan sosial dalam dasar
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Negara Pancasila. John Rawls(1971) dalam A theory of
justice mendefenisikan nilai ini sebagai “The principle of
fair equality of opportunity” yang intinya merumuskan
bahwa kesenjangan sosial dan ekonomi harus diatur
sedemikian sehingga

memberi bagi mereka yang ada

dibawahnya jaminan kesempatan yang sama untuk
meraih

motivasi,

keterampilan,

kompetensi

dan

kesejahteraan.
2.1.2. PMU dalam Kerangka Pemikiran Universal
2.1.2.1 Universal Secondary Educational (USE)
Dalam

kerangka

PMUmerupakan

pemikiran

nasionalisasi

dari

Universal,

kebijakan

UNDP

tentang Universal Secondary Educational (USE) yang telah
diterima

dunia

Internasional

sebagai

konsep

pembangunan pendidikan. Perhatian terhadap kebijakan
USE/PMU dapat ditelusuri lewat komitmen Internasional
dalam mencapai Millenium Development Goals (MDGs)
Keikutsertaan

Indonesia

dalam

menyepakati

Deklarasi Pembangunan Milenium bersama dengan 189
negara lain pada tahun 2000 bukan semata-mata untuk
memenuhi tujuan dan sasaran Millenium Development
Goals

(MDGs),

namun

keikutsertaan

itu

ditetapkan

dengan pertimbangan bahwa tujuan dan sasaran MDGs
sejalan

dengan

tujuan

dan

sasaran

pembangunan

Indonesia. Konsisten dengan itu, Pemerintah Indonesia
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telah mengutamakan MDGs dalam pembangunan sejak
tahap perencanaan sampai pelaksanaannya sebagaimana
dinyatakan
Panjang

dalam

Rencana

2005-2025,

Rencana

Pembangunan

Jangka

Pembangunan

Jangka

Menengah Nasional 2004-2009 dan 2010-2014 serta
Rencana

Kerja

Tahunan

berikut

dokumen

penganggarannya (Bappenas, 2011)
Draft

final

Pencapaian

Tujuan

Pembangunan

Milenium Indonesia 2013 melaporkan Wajib Belajar 9
tahun telah tuntas (Bappenas, 2013). Fokus Pendidikan
bergeser dari menyelesaikan wajib belajar 9 tahun dengan
kualitas baik yang dicapai jauh sebelum waktu yang
direncanakan,

beralih

pada

Pendidikan

Menengah

Universal dan memberikan peluang bagi pertumbuhan
ekonomi yang lebih besar.Artinya untuk mempertahanan
keberhasilan yang dicapai pada wajib belajar 9 tahun,
siswa

yang

telah

menyelesaikan

pendidikan

dasar

membutuhkan Pendidikan Menengah yang memadai.
Seperti diketahui bahwa mereka yang menyelesaikan
Pendidikan Menengah mempunyai penghasilan yang lebih
baik

pada

sektor

formal

maupun

informal

jika

dibandingkan dengan mereka yang hanya menyelesaikan
Pendidikan Dasar.
bahwa

setelah

seseorang

akan

Liang (2002), hal 31,
menyelesaikan
mendapatkan

mengatakan

pendidikan
manfaat

dasar,
kenaikan
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penghasilan

17%

untuk

setiap

tahun

pendidikan

tambahan yang ditempuh.
2.1.2.2 Sustainable Development Goals (SDGs)
Tanggal 25 September 2015 PBB di New york
mengagendakan

Tujuan

Pembangunan

Berkelanjutan

(SDGs). Agenda tersebut terdiri 17 tujuan pembangunan
baru untuk 15 tahun kedepan hingga 2030. Tujuan no.
empat

adalah

inklusif,

memastikan

pendidikan

berkualitas

adil dan mengedepankan kesempatan belajar

seumur hidup.
Konsep SDGs lahir dari konferensi PBB di Rio pada 2012
dengan tujuan untuk menghasilkan seperangkat tujuan
yang berlaku Universal dengan menyeimbangkan Tiga
Dimensi Pembangunan Berkelanjutan yaitu Lingkungan,
Sosial Dan Ekonomi.

SDGs menggantikan MDGs yang

telah dijalankan selam 15 tahun sejak tahun 2000-2015
dengan tujuan utama memberantas kemiskinan.
2.1.3. Pengertian

Pendidikan

Menengah

Universal

(PMU)
Permen No 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan
Menengah

Universal

mendefinisikan

Pendidikan

Menengah Universal (PMU) sebagai program pendidikan
yang memberikan layanan seluas-luasnya kepada seluruh
warga

Negara

Republik

Indonesia

untuk

mengikuti
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pendidikan menengah yang bermutu. PMU mulai tahun
2013 sebagaimana sambutan oleh Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan pada peringatan Hari Pendidikan 2 Mei
2012. Dasar hukum PMU adalah UU No 20 Tahun 2003
tentang Sisdiknas Pasal 11 ayat 1, dan Pasal 17 ayat 1.
2.1.4. Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup PMU
Permen No 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan
Menengah

Universal

mendefinisikan

Pendidikan

Menengah Universal (PMU) menyatakan bahwa tujuan
penyelenggaran PMU adalah untuk memberikan layanan,
perluasan, dan pemerataan kesempatan

memperoleh

pendidikan menengah yang bermutu bagi setiap warga
Negara Indonesia.
Sasaran penyelenggaraan PMU adalah setiap warga
Negara

Indonesia

melanjutkan

ke

usia
jenjang

15-18

tahun

pendidikan

yang

menengah

ingin
dan

mempercepat pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK)
pendidikan menengah menjadi 97% pada tahun 2020.
Senada dengan peraturan tersebut, Marliyah (2015)
menambahkan sasaran pelaksanaan PMU menjadi 3
sasaran, yaitu
1.

Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar
(APK)
pendidikan
menengah.
APK
merupakan rasio jumlah siswa, berapapun
usianya, yang sedang sekolah di tingkat
pendidikan tertentu terhadap jumlah
penduduk kelompok usia yang berkaitan
dengan jenjang pendidikan tertentu. APK
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2.

3.

merupakan
indikator
yang
paling
sederhana untuk mengukur daya serap
penduduk usia sekolah di masing-masing
jenjang pendidikan.
Memperkecil disparitas antar daerah.
Disparitas
dapat
diartikan
dengan
perbedaan. Jadi memperkecil disparitas
antar daerah dapat diartikan dengan
memperkecil perbedaan antar daerah
khususnya dalam bidang pendidikan.
Memperkuat pelayanan pendidikan vokasi.
Istilah vokasi digunakan untuk program
pendidikan
menggantikan
istilah
profesional atau profesi. Istilah vokasi
diturunkan dari Bahasa Inggris yaitu
vocation yang sama artinya dengan
profession. Amerika Serikat menggunakan
vokasi untuk menyebut pengelompokkan
sekolah kejuruan seperti di Indonesia.

Ruang lingkup penyelenggaran PMU meliputi jalur
pendidikan

formal

dan

pendidikan

nonformal

pada

jenjang pendidikan menengah. Penyelenggaraan PMU
pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada jenjang
pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Menengah
Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK),
atau bentuk lain yang sederajat. Penyelenggaraan PMU
pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui
program

Paket

C

atau

bentuk

satuan

pendidikan

nonformal lain yang sederajat.
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2.1.5. Prinsip Dasar PMU
Marliyah (2015) menyatakan bahwa prinsip dasar
pelaksanaan PMU adalah
1.
2.
3.
4.
5.

Mutu yang terjaga, tidak berkurang karena
adanya penambahan daya tampung
Perimbangan SMA-SMK sesuai potensi dan
kebutuhan daerah
Pemerataan distribusi layanan pendidikan
menengah untuk menjangkau yang tidak
terjangkau
Peningkatan kebekerjaan (employability)
lulusan khususnya SMK
Pencapaian target APK di tingkat nasional,
provinsi, dan kabupaten/kota secara
bertahap

2.1.6. Strategi Pencapaian Penyelenggaraan PMU yang
Bermutu
Marliyah (2015) menyatakan bahwa Program PMU
yang bermutu implementasinya menggunakan strategi
tersedianya

dan

terjangkaunya

Layanan

Pendidikan

Menengah yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan
dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut
1.
2.
3.

Penyediaan tenaga pendidik pendidikan
menengah berkompeten yang merata di
seluruh provinsi, kabupaten dan kota
Penyediaan manajemen satuan pendidikan
menengah berkompeten yang merata di
seluruh provinsi, kabupaten dan kota
Penyediaan dan pengembangan sistem
pembelajaran, informasi berbasis riset,
dan standar pendidikan menengah, dan
keterlaksanaan
akreditasi
serta
pengembangan dan pembinaan bahasa
untuk pendidikan menengah
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4.

5.

6.

2.1.7.

Penyediaan dan peningkatan sarana dan
prasarana
untuk
penerapan
sistem
pembelajaran SMA/Paket C bermutu yang
merata di seluruh provinsi, kabupaten dan
kota
Penyediaan dan peningkatan sarana dan
prasarana
untuk
penerapan
sistem
pembelajaran SMK/Paket C Kejuruan
bermutu yang berbasis keunggulan lokal
dan relevan dengan kebutuhan daerah
yang
merata
di
seluruh
provinsi,
kabupaten dan kota
Penyediaan subsidi untuk meningkatkan
keterjangkauan
layanan
pendidikan
SMA/SMLB/SMK/Paket C bermutu yang
merata di seluruh provinsi, kabupaten dan
kota.

Peran Pemerintah terhadap Penyelenggaran PMU
Permen No 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan

Menengah

Universal

mendefinisikan

Pendidikan

Menengah Universal (PMU) menyatakan bahwa PMU
diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan
masyarakat. Kewenangan pemerintah, pemerintah daerah
dan masyarakat atas terselenggaranya PMU meliputi
1.

2.

Pemerintah,
pemerintah
daerah,
dan
masyarakat menyediakan lahan, sarana
dan
prasarana
pendidikan
untuk
penyelenggaraan satuan pendidikan baru
pelaksana program PMU
Pemerintah,
pemerintah
daerah,
dan
masyarakat
menyediakan
dan
menempatkan
pendidik
dan
tenaga
kependidikan
berdasarkan
kebutuhan
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satuan pendidikan menengah pelaksana
program PMU.
3. Pemerintah,
pemerintah
daerah,
dan
masyarakat menyediakan biaya operasional
untuk setiap satuan pendidikan menengah
4. Pemerintah
dan
pemerintah
daerah
menjamin
tersedianya
satu
satuan
pendidikan menengah di setiap wilayah
kecamatan di Indonesia.
5. Pemerintah,
pemerintah
daerah,
dan
masyarakat memfasilitasi warga negara
usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun
untuk mengikuti pendidikan menengah.
6. Pemerintah,
pemerintah
daerah,
dan
masyarakat memperhatikan layanan bagi
warga negara usia 16 sampai dengan 18
tahun yang berasal dari keluarga tidak
mampu, dari daerah perbatasan, daerah
tertinggal, daerah terluar dan dari daerah
terpencil untuk mengikuti pendidikan
menengah.
7. Pemerintah
dan
pemerintah
daerah
menyediakan fasilitas dalam menghadapi
hambatan dari segi kultur, ekonomi,
geografi,
seleksi,
informasi,
dan
keterbatasan waktu bagi warga negara yang
akan mengikuti pendidikan menengah.
8. Pemerintah,
pemerintah
daerah,
dan
masyarakat menyelenggarakan pendidikan
menengah dengan mengutamakan kualitas
layanan
pembelajaran
dan
kualitas
keluaran PMU.
9. Pemerintah,
pemerintah
daerah,
dan
masyarakat mendorong pendidik dan
tenaga kependidikan untuk melakukan
inovasi
pembelajaran
dalam
rangka
peningkatan kualitas peserta didik.
10. Pemerintah,
pemerintah
daerah,
dan
masyarakat menyediakan sarana dan
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

prasarana pembelajaran untuk mendukung
proses belajar mengajar yang bermutu.
Pemerintah,
pemerintah
daerah,
dan
masyarakat menyelenggarakan pendidikan
dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga
kependidikan yang berkelanjutan untuk
peningkatan
kompetensi
dan
profesionalisme
pendidik
dan
tenaga
kependidikan.
Pemerintah
dan
pemerintah
daerah
mengkaji dan mengembangkan kurikulum
pendidikan menengah untuk meningkatkan
kompetensi lulusan sekolah menengah
Pemerintah
dan
pemerintah
daerah
menetapkan sistem penerimaan siswa baru
yang adil dan transparan dan menjamin
setiap lulusan SMP/MTs atau bentuk lain
yang sederajat dapat melanjutkan ke
jenjang pendidikan menengah.
Pemerintah menyediakan sistem pendataan
pendidikan menengah yang terpadu untuk
mengelola dan menyiapkan data pendidikan
menengah yang cepat, tepat waktu, akurat,
dan akuntabel.
Setiap
satuan
pendidikan
menengah
menginput data satuan pendidikannya
minimal satu kali dalam satu semester dan
dikirimkan ke sistem pendataan online yang
telah
disediakan
Pemerintah
yang
selanjutkan pemerintah dan pemerintah
daerah melakukan verifikasi data satuan
pendidikan
serta
menggunakan
data
pendidikan
menengah
sebagai
dasar
pelaksanaan
kebijakan
pendidikan
menengah.
Pemerintah,
pemerintah
daerah,
dan
masyarakat menyediakan sumber daya
yang diperlukan untuk terlaksananya
penjaminan mutu pendidikan menengah.
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17. Pemerintah
dan
pemerintah
daerah
melakukan penjaminan mutu PMU dimana
penjaminan mutu PMU mengacu kepada: a)
Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan b)
Standar Nasional Pendidikan (SNP).
18. Pemerintah,
pemerintah
daerah,
dan
masyarakat
bertanggung
jawab
atas
pendanaan penyelenggaraan PMU dimana
sumber dana penyelenggaraan PMU adalah
Angggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN), Angggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), masyarakat dan/atau
sumber lain yang sah.
19. Pemerintah
dan
pemerintah
daerah
melakukan
evaluasi
penyelenggaraan
program PMU dimana evaluasi ini meliputi
evaluasi masukan, proses, dan keluaran.
Evaluasi penyelengaraan Program PMU
harus dilakukan dengan prinsip transparan
dan akuntabel.
20. Pemerintah daerah merekapitulasi laporan
pelaksanaan program PMU dan melaporkan
kepada Pemerintah. Alur dari pelaporan
pelaksanaan program PMU ini meliputi
a. Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk
membuat laporan rekapitulasi pelaksanaan
program PMU di wilayahnya kepada
Gubernur;
b. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk
membuat laporan rekapitulasi pelaksanaan
program PMU dan rekapitulasi laporan
bupati/walikota di wilayahnya kepada
Menteri;
c. Kementerian Agama dan Kementerian lain
yang menyelenggarakan satuan pendidikan
menengah
menyampaikan
laporan
penyelenggaraan program PMU kepada
Menteri;
d. Menteri melakukan evaluasi kinerja PMU 1
(satu) kali setahun sebagai dasar untuk
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tindak lanjut perbaikan penyelenggaraan
PMU pada tahun berikutnya.
Berdasarkan kewenangan pemerintah, pemerintah
daerah dan masyarakat diatas maka pengkategorian
kewenangan meliputi
1. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai
kewenangannya memetakan kebutuhan
pelaksanaan PMU.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai
kewenangannya
menyusun
rencana
strategis pelaksanaan PMU.
3. Pelaksanaan PMU pada satuan pendidikan
yang diselenggarakan oleh Kementerian
Agama akan diatur lebih lanjut oleh
Menteri Agama
1.2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK
2.2.1 Latar belakang Program BOS Sekolah Menengah
(BOS SM)
Strategi
Universal

pencapaian

meliputi;

Satuan

Pendidikan
Pendidikan;

Menengah
Sistem

Pembelajaran, Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
Peserta Didik .

Kebutuhan anggaran untuk kategori

Peserta Didik berupa BOS Sekolah Menengah (BOS SM),
Beasiswa Khusus Murid dan Beasiswa Prestasi. (bahan
paparan PMU mendikbud 6 maret 2012)
Untuk mencapai tujuan PMU tersebut, Pemerintah
menetapkan kebijakan Program Bantuan Operasional
Sekolah Menengah (BOS SM) sejak pertengahan Tahun
2012. Tujuan digulirkannya program BOS SM ini adalah
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membantu sekolah memenuhi biaya operasional non
personalia dan membantu siswa miskin untuk memenuhi
kebutuhan biaya pendidikan dalam kerangka Program
Pendidikan Menengah Universal (PMU).
Program
mendukung

BOS

SM

keberhasilan

merupakan

program

pengembangan

yang

komponen

peserta didik dalam skema kebijakan PMU. Program BOS
SM diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan
biaya

operasional

non

personalia

sekolah

untuk

memberikan layanan pendidikan yang terjangkau dan
bermutu. BOS SMK terintegrasi dalam Program BOS SM
dan diperuntukan bagi SMK yang ada di Indonesia.
Teknis penggunaan dan besaran BOS SMK diatur dalam
Permendiknas tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan
Pertanggungjawaban
Operasional

Sekolah

Keuangan
Untuk

Dana

Sekolah

Bantuan

Kejuruan

yang

diterbitkan setiap Tahun Anggaran.
2.2.2 Tujuan Umum dan Khusus BOS SMK
Lampiran III Permen No 80 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan

Dana

Bantuan

Operasional

Sekolah

juga

menyatakan bahwa secara umum program BOS SMK
bertujuan untuk mewujudkan layanan sekolah menengah
kejuruan yang terjangkau dan bermutu bagi semua
lapisan masyarakat. Istilah “terjangkau” dalam pengertian
untuk

meringankan

beban

masyarakat

terhadap
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pembiayaan pendidikan dalam rangka rintisan wajib
belajar 12 tahun yang bermutu. Sedangkan istilah
“bermutu” dalam pengertian untuk pencapaian Standar
Nasional Pendidikan (SNP). Secara khusus program BOS
SMK bertujuan untuk:
1. Membantu
biaya
operasional
non
personalia sekolah.
2. Mengurangi angka putus sekolah siswa
SMK.
3. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar
(APK) peserta didik SMK.
4. Mewujudkan keberpihakan pemerintah
(affirmative action) bagi peserta didik
miskin SMK dengan bagi siswa SMK
dengan cara meringankan biaya sekolah.
5. Memberikan kesempatan yang setara
(equal opportunity) bagi siswa miskin SMK
untuk mendapatkan layanan pendidikan
yang terjangkau dan bermutu.
6. Meningkatkan
kualitas
proses
pembelajaran di sekolah.
2.2.3Program BOS SMK dan Wajib Belajar 12 Tahun
yang bermutu
Lampiran III Permen No 80 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan

Dana

Bantuan

Operasional

Sekolah

menyatakan bahwa Program BOS SMK merupakan salah
satu program utama (icon) pemerintah yang bertujuan
mendukung keberhasilan rintisan program Wajib Belajar
12 Tahun yang bermutu. Seluruh stakeholder pendidikan
wajib memperhatikan pentingnya program BOS SMK
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yaitu:
1. Memberikan kesempatan yang setara
(equal opportunity) bagi peserta didik
miskin untuk mendapatkan layanan
pendidikan menengah yang terjangkau
dan bermutu;
2. Merupakan
sarana
penting
untuk
meningkatkan akses layanan SMK yang
terjangkau dan bermutu;
3. Mempersempit gap angka partisipasi
sekolah antar kelompok penghasilan
(kaya‐miskin),
dan
antar
wilayah
(kota‐desa);
4. Menyediakan sumber dana bagi sekolah
untuk mencegah siswa miskin putus
sekolah karena tidak mampu membayar
iuran sekolah dan biaya ekstrakurikuler
sekolah;
5. Mendorong dan memberikan motivasi
kepada
pemerintah
daerah
serta
masyarakat
yang
mampu,
untuk
memberikan subsidi kepada siswa miskin
(subsidi silang);
6. Kepala satuan pendidikan berkewajiban
mengidentifikasi anak putus satuan
pendidikan di lingkungannya untuk diajak
kembali ke bangku satuan pendidikan;
7. Kepala
satuan
pendidikan
harus
mengelola dana BOS secara transparan
dan akuntabel;
8. BOS SMK tidak menghalangi peserta didik,
orang tua yang mampu, atau walinya
memberikan sumbangan sukarela yang
tidak mengikat kepada satuan pendidikan.
Sumbangan sukarela dari orang tua
peserta didik harus bersifat ikhlas, tidak
terikat waktu dan tidak ditetapkan
jumlahnya,
serta
tidak
mendiskriminasikan mereka yang tidak
16

memberikan sumbangan.
2.2.4Program BOS

SMK

dan

Manajemen Berbasis

Satuan Pendidikan (MBS)
Lampiran III Permen No 80 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan

Dana

menyatakan

Bantuan

keterkaitan

Operasional

antara

Sekolah

Program

BOS

juga
SMK

dengan Manajemen Berbasis Satuan Pendidikan (MBS)
dimana

program

ini

memberikan

dukungan

kepada

sekolah dalam menerapkan konsep MBS yaitu kebebasan
untuk

perencanaan,

pengelolaan

dan

pengawasan

program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan
masing-masing sekolah. Penggunaan dana semata-mata
ditujukan hanya untuk kepentingan peningkatan layanan
pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan
dana dari pihak manapun dan untuk kepentingan
apapun.
Pengelolaan program BOS SMK menjadi kewenangan
sekolah secara mandiri dengan mengikutsertakan dewan
guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS
sebagai berikut:
1. Satuan pendidikan mengelola dana secara
profesional dengan menerapkan prinsip
efisien, efektif, akuntabel dan transparan;
2. Satuan pendidikan melakukan evaluasi
diri satuan pendidikan secara rutin;
3. Satuan
pendidikan
harus
memiliki
Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM)
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yang disusun 4 tahunan;
4. Satuan pendidikan harus menyusun
Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam
bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran
Satuan pendidikan (RKAS), dimana dana
BOS SMK merupakan bagian integral dari
RKAS tersebut;
5. RKJM, RKT dan RKAS harus didasarkan
hasil evaluasi diri satuan pendidikan dan
dibahas
dalam
rapat
dewan
guru/pendidik,
kemudian
disetujui/ditandatangani kepala sekolah
setelah
memperhatikan
pertimbangan
Komite
Sekolah
dan
disetujui/
ditandatangani oleh Dinas Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota (untuk SMK
negeri) atau Yayasan (untuk SMK swasta);
6. Rencana Anggaran Biaya (RAB) BOS SMK
yang merupakan kompilasi sumber dana
dalam
RKT/RKAS
harus
disetujui/ditandatangani
oleh
Kepala
Sekolah, Komite Sekolah, Yayasan (untuk
SMK swasta) dan Dinas Pendidikan
Provinsi.
2.2.5Penggunaan Dana BOS SMK
Penggunaan dana BOS SMK di satuan pendidikan
harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan
bersama antara Tim Manajemen BOS SMK tingkat Satuan
pendidikan, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Hasil
kesepakatan diatas harus dituangkan secara tertulis
dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh
peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS SMK
harus didasarkan skala prioritas kebutuhan satuan
18

pendidikan, khususnya untuk membantu mempercepat
pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP).
Berdasarkan Lampiran III Permen No 80 Tahun 2015
tentang

Petunjuk

Pertanggungjawaban

Teknis
Keuangan

Penggunaan
Dana

dan

Bantuan

Operasional Sekolahmaka dana BOS SMK yang diterima
oleh

satuan

pendidikan,

dapat

digunakan

untuk

membiayai komponen kegiatan-kegiatan dengan urutan
prioritas sebagaimana berikut.
1.

2.

Pengadaan
Buku
Pelajaran/Buku
Penunjang Pelajaran/Buku Bacaan
a. Prioritas utama adalah membeli buku
teks pelajaran untuk peserta didik dan
pegangan
guru
sesuai
dengan
kurikulum yang digunakan oleh satuan
pendidikan. Buku teks yang dibeli
mencakup
pembelian
buku
mata
pelajaran baru, mengganti buku yang
rusak, dan membeli kekurangan buku
agar tercukupi rasio satu peserta didik
satu buku untuk tiap mata pelajaran.
Buku teks yang dapat dibeli satuan
pendidikan adalah buku teks pelajaran
yang telah dinilai dan telah ditetapkan
Harga
Eceran
Tertingginya
oleh
Kemdikbud;
b. Biaya untuk Pembelian buku bacaan;
c. Biaya untuk Pembelian buku kejuruan.
Pembiayaan
Pengelolaan
Satuan
Pendidikan
a. Biaya pembelian alat tulis kantor yang
dibutuhkan untuk proses pembelajaran
dan administrasi kantor seperti: pensil,
pulpen, tinta, tinta printer, kapur, buku
rapor, buku induk peserta, buku induk
guru, kertas, pengandaan job sheet
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3.

praktikum kejuruanpeserta, penggaris,
stempel, stepler,CD, flashdisk, toner dan
lainnya.
b. Biaya
untuk
Pembelian
peralatan
kebersihan antara lain: sapu, alat pel,
tempat sampah, cairan pembersih
lantai, dan lainnya
c. Biaya
untuk
Pembelian
peralatan
kesehatan dan keselamatan antara lain:
tandu, stetoskop, tabung oksigen,
tabung pemadam kebakaran, dan
lainnya.
d. Biaya untuk surat-menyurat;
e. Biaya manajemen pengelolaan dana
BOS SMK sekolah
Pengadaan Alat Habis pakai Praktikum
Pembelajaran
a. Biaya
untuk
pembelian
peralatan
pendukung proses pembelajaran teori
dan praktikum kejuruan;
b. Biaya
untuk
pembelian
peralatan
praktikum IPA, antara lain: preparat,
sendok, baterai, dan sebagainya;
c. Biaya
untuk
pembelian
peralatan
praktikum bahasa, antara lain: CD,
kaset, headset, dan sebagainya;
d. Biaya
untuk
pembelian
peralatan
ringan/handtools, antara lain obeng,
tang, dan sebagainya;
e. Biaya untuk pembelian alat praktek
olah raga, antara lain: raket, bat, net,
dan sebagainya
f. Biaya
untuk
pembelian
alat
praktekkesenian, antara lain : gitar,
seruling, dan sebagainya;
g. Biaya
pembelian
software/CD
Multimedia Pembelajaran;
h. Biaya transportasi dan konsumsi dalam
pembelian alat.
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4.

5.

Pengadaan Bahan Habis Pakai Praktikum
Pembelajaran
a. Biaya pengadaan bahan habis pakai
ditujukan untuk pembelian bahanbahan
praktikum
dalam
materi
kejuruan
yaitu
bahan
praktikum
kejuruan;
b. Biaya
untuk
pembelian
bahan
Praktikum IPA antara lain: HCl,
formalin, aquadest, dan sebagainya;
c. Biaya
untuk
Pembelian
bahan
praktikum
bahasa
antara
lain:
headcleaner, CD, dan sebagainya;
d. Biaya
untuk
Pembelian
bahan
praktikum
komputer
antara
lain:
tinta/toner, CD, dan sebagainya;
e. Biaya untuk Pembelian bahan praktik
olah ragaantara lain: bola, shuttlecock,
dan sebagainya;
f. Biaya untuk Pembelian bahan praktik
kesenianantara lain: cat air, kuas, dan
sebagainya;
g. Biaya pembelian bahan praktikum
Teaching
Factory/
Kewirausahaan
antara lain: bahan las, bahan perakitan,
dan sebagainya.
h. Biaya transportasi dan konsumsi dalam
pembelian bahan.
Langganan Daya dan Jasa
a. Biaya untuk membayar langganan daya
dan jasa yang mendukung kegiatan
pembelajaran di sekolah, antara lain:
listrik,
telepon,
air,
langganan
koran/majalah,
jasa
kebersihan/sampah dan jasa lainnya;
b. Biaya untuk pembiayaan pemasangan
instalasi baru apabila sudah ada
jaringan di sekitar sekolah serta
penambahan daya listrik;
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6.

c. Biaya Langganan internet dengan cara
berlangganan maupun prabayar, baik
dengan fixed modem maupun dengan
mobile modem. Termasuk pula untuk
pemasangan baru apabila sudah ada
jaringan di sekitar satuan pendidikan.
Khusus untuk penggunaan internet
dengan mobile modem, batas maksimal
pembelian
paket/voucher
adalah
sebesar Rp. 250.000/bulan.
Adapun
biaya langganan internet melalui fixed
modem disesuaikan dengan kebutuhan
satuan pendidikan;
d. Khusus untuk sekolah yang berada di
daerah terpencil dan belum ada jaringan
listrik dapat sewa genset atau panel
surya, tergantung mana yang dirasakan
lebih cocok di daerah tersebut.
Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran
a. Biaya
untuk
kegiatan
evaluasi
pembelajaran
diantaranya
kegiatan
ulangan
harian,
ulangan
tengah
semester, ulangan akhir semester atau
ulangan kenaikan kelas, ujian tingkat
kompetensi
dan
ujian
satuan
pendidikan.
b. Komponen pembiayaan dari kegiatan di
atas yang dapat dibayarkan adalah
1) Fotocopy/penggandaan soal dan lembar
jawaban;
2) Fotocopy laporan pelaksanaan hasil
ujian untuk disampaikan oleh guru
kepada Kepala Sekolah, serta dari
Kepala
Sekolah
kepada
Dinas
Pendidikan dan ke orangtua;
3) Biaya untuk transportasi pengawas
ujian di luar satuan pendidikan tempat
mengajar yang tidak dibiayai oleh
Pemerintah/Pemda.
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7.

4) Biaya konsumsi untuk pengolahan hasil
ujian yang berbasis komputer/TIK.
Penyelenggaraan
Kegiatan
Pembinaan
Siswa/Ekstrakurikuler dan Intrakurikuler
a. Biaya
untuk
menyelenggarakan
kegiatan pembelajaran/intra kurikuler
seperti:
1) Kegiatan
pembelajaran
remedial
dan/atau pengayaan materi;
2) Pemantapan persiapan ujian;
3) Pelaksanaan try out dan lainnya.
b. Biaya
untuk
menyelenggarakan
kegiatan pembinaan siswa melalui
ekstra kurikuler seperti:
1) Ekstra kurikuler kesiswaan antara lain:
OSIS, Pramuka, Palang Merah Remaja
(PMR), Kegiatan Pembinaan Olimpiade
Sains,
Seni,
Olahraga,
Lomba
Kompetensi
Siswa
(LKS),
Kawah
Kepemimpinan Pelajar (KKP), Usaha
Kesehatan Satuan pendidikan (UKS),
dan lainnya;
2) Ekstra kurikuler olahraga dan kesenian
antara lain: Voli, Pencak Silat, Karate,
Seni Tari, marching band dan lainnya.
c. Pembiayaan
lomba/seleksi/pertandingan kesiswaan
yang
tidak
dibiayai
dari
dana
pemerintah/pemda
meliputi:
biaya
pendaftaran, transportasi dan konsumsi
dalam rangka mengikuti kegiatan.
d. Cakupan pembiayaan untuk kegiatan
pembelajaran/intra
kurikuler
dan
ekstra kurikuler meliputi: pembelian
bahan dan alat habis pakai pendukung
kegiatan,
sewa
fasilitas
kegiatan,
konsumsi,
transportasi,
dan
jasa
profesi.
e. Sewa fasilitas kegiatan digunakan bila
satuan pendidikan tidak memiliki
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8.

fasilitas yang dibutuhkan di satuan
pendidikan (misal: sewa kolam renang,
sewa lapangan sepak bola/futsal, dan
lainnya).
f. Biaya transportasi dapat diberikan
kepada
guru
pembimbing
ekstra
kurikuler/siswa/tenaga
kependidikan
apabila kegiatan dilakukan di luar jam
mengajar dan hari kerja serta kegiatan
luar satuan pendidikan yang tidak
dibiayai oleh pihak penyelenggara.
g. Jasa profesi hanya diberikan kepada
narasumber yang mewakili instansi
resmi di luar satuan pendidikan (misal:
Kwarda, KONI daerah, BNN, Dinas
Pendidikan, Dinas Kesehatan, Unsur
keagamaan, dan lainnya).
h. Biaya untuk pengembangan pendidikan
karakter/
penumbuhan
budi
pekerti/minat dan bakat siswa;
i. Biaya untuk pengembangan satuan
pendidikan sehat, aman, ramah anak
dan menyenangkan;
j. Seluruh
besaran
standar
biaya
pengeluaran sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Pemeliharaan
dan
Perawatan
Sarana/Prasarana
Satuan
Pendidikan
Biaya untuk memelihara dan memperbaiki
sarana dan prasarana satuan pendidikan
dalam rangka perawatan agar tetap
berfungsi dan layak digunakan, meliputi:
a. Pengecatan, perawatan dan perbaikan
atap
bocor,
pintu
dan
jendela,
meubelair,
lantai
ubin/keramik,
plafond, lampu/ bohlam dan lainnya;
b. Perawatan dan perbaikan sanitasi
satuan pendidikan (kamar mandi dan
WC);
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c. Perawatan dan perbaikan instalasi
listrik satuan pendidikan;
d. Perawatan dan perbaikan saluran air
kotor;
e. Perawatan dan perbaikan komputer
praktek, printer, laptop sekolah, LCD,
AC, dan lainnya;
f. Pemeliharaan
taman
dan
fasilitas
satuan pendidikan lainnya;
g. Untuk seluruh pembiayaan di atas
dapat dikeluarkan pembayaran upah
tukang, transportasi dan konsumsi.
9. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru
a. Semua jenis pembiayaan dalam rangka
penerimaan
peserta
didik
baru
(termasuk pendaftaran ulang untuk
peserta didik lama), antara lain:
1) Penggandaan formulir pendaftaran;
2) Administrasi pendaftaran;
3) Penentuan peminatan/psikotest;
4) Publikasi (pembuatan spanduk, brosur,
dan lainnya);
5) Layanan online PPDB;
6) Biaya masa orientasi siswa baru
(MOPDB).
b. Pembiayaan meliputi biaya fotocopy,
konsumsi, dan transportasi panitia.
10. Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi
dan Sertifikasi Kejuruan
Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan
ujian kompetensi dan sertifikasi siswa
SMK yang akan lulus. Pembiayaan
meliputi: biaya fotocopy, konsumsi, biaya
pendaftaran uji kompetensi, pengadaan
sertifikat, transportasi, dan jasa profesi
bagi nara sumber/assesor dari luar satuan
pendidikan dengan mengikuti standar
biaya umum (SBU) daerah.
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11. Penyelenggaraan Praktek Kerja Industri
(Prakerin)/Praktek Kerja Lapangan (PKL)
(dalam negeri) dan Magang
a. Biaya untuk penyelenggaraan Bursa
Kerja Khusus (BKK) SMK
b. Biaya untuk penyelenggaraan praktek
kerja Industri/ Lapangan bagi siswa
SMK,
diantaranya
transportasi
perjalanan dinas pembimbing dalam
mencari
tempat
praktek/
bimbingan/pemantauan siswa praktek.
c. Biaya untuk pemantauan kebekerjaan
lulusan SMK (tracer study). Hasil
pemantauan kebekerjaan siswa SMK
setiap
tahunnya
disampaikan
ke
Direktorat Pembinaan SMK, Kemdikbud.
d. Biaya untuk pemagangan guru di
industri, diantaranya biaya akomodasi,
transportasi dan uang saku.
12. Pengembangan Sekolah Rujukan
a. Biaya
untuk
penyelenggaraan
perjalanan dinas koordinasi mutu yang
diadakan oleh Kemdikbud dan atau
pembahasan pengembangan sekolah
rujukan
diwilayahnyadan
atau
konsumsi rapat pembahasan program
sekolah aliansinya.
b. Biaya untuk penyelenggaraan SMK
rujukan sebagai tempat uji kompetensi
(TUK).
c. Biaya untuk pengelolaan manajemen
mutu SMK rujukan.
13. Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran
a. Biaya
untuk
pembelian
bahan/komponen
material
untuk
praktek
perakitan
dan
atau
pengembangan e-book;
b. Biaya
untuk
pengembangan
pembelajaran berbasis TIK;
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c. Biaya
untuk
mendatangkan
Guru/Pengajar Tamu Produktif yang
professional;
d. Biaya
untuk
menambah
dan
meningkatkan
praktek
kejuruan
berulang kali (lebih dari satu kali
praktek).
14. Pengelolaan Layanan Satuan Pendidikan
berbasis TIK
a. Biaya untuk Pengelolaan data individual
sekolah berbasis TIK meliputi: profil
sekolah, siswa, sarana dan prasarana,
serta pendidik dan tenaga kependidikan)
melalui aplikasi Dapodikdasmen yang
meliputi input data, validasi, update,
pengiriman dan pemerliharaan data,
diantaranya
1) Bahan habis pakai (ATK), Pengandaan
Formulir dan Konsumsi;
2) Sewa internet (warnet), apabila satuan
pendidikan belum memiliki sambungan
internet;
3) Biaya transportasi, apabila upload data
secara online tidak dapat dilakukan di
satuan
pendidikan
karena
belum
memiliki sambungan internet;
4) Honor operator dapodik SMK dalam
rangka kegiatan input/pemeliharaan
data
individual
sekolah
(meliputi:
identitas
sekolah,
Peserta
Didik,
Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
sarana prasarana) melalui aplikasi
Dapodikdasmen,
diberikan
dengan
besaran
estimasi
honor
input/pemeliharaan data per peserta
didik sebesar Rp. 3.000,-; honor
input/pemeliharaan data per Pendidik
dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp.
30.000,-; honor input/pemeliharaan
data identitas sekolah dan sarana27

prasarana sebesar Rp.100.000,-; atau
honor input/ pemeliharaan data dapat
diberikan mengikuti ketentuan dan
kewajaran yang berlaku di daerah
sesuai dengan beban kerja.
b. Biaya untuk membangun dan/atau
mengembangkan serta pemeliharaan
website sekolah dengan domain “sch.id”.
Pembiayaan
meliputi:
pembelian
domain, konsumsi, transportasi, dan
jasa profesi pengembang website
c. Biaya untuk pembelian server lokal
untuk mendukung pengembangan ICT
Based School Management dan ICT
Based Learning serta Ujian Berbasis
Komputer. Peralatan dibeli harus dicatat
sebagai inventaris satuan pendidikan
15. Biaya
Asuransi
Keamanan
dan
Keselamatan satuan pendidikan serta
penanggulangan Bencana
a. Biaya untuk membayar premi asuransi
seperti: asuransi kebakaran, asuransi
bencana alam, asuransi kehilangan dan
lainnya.
b. Biaya penanggulangan dampak darurat
bencana (misalkan: banjir, kabut asap,
gunung meletus, gempa bumi, tsunami,
dan sebagainya), khususnya selama
masa tanggap darurat.
16. Pembelian
Peralatan
Komputer
Pembelajaran
a. Membeli komputer desktop/work station
untuk
digunakan
dalam
proses
pembelajaran, dengan jumlah maksimal
yang dapat dibeli adalah 5 unit/tahun;
b. Membeli printer atau printer plus
scanner, dengan jumlah maksimal yang
dapat dibeli adalah 1 unit/tahun;
c. Membeli laptop untuk digunakan dalam
proses pembelajaran, dengan jumlah
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maksimal yang dapat dibeli adalah 1
unit/ tahun dan harga maksimal Rp. 6
juta;
d. Membeli proyektor untuk digunakan
dalam proses pembelajaran, dengan
jumlah maksimal yang dapat dibeli
adalah 1 unit/tahun dengan harga
maksimum Rp. 5 juta.
e. Keterangan:
1) Komputer
desktop/workstation,
Printer/printer scanner, laptop dan
proyektor harus dibeli di toko resmi;
2) Proses pengadaan barang oleh satuan
pendidikanharus mengikuti peraturan
yang berlaku;
3) Peralatan di atas harus dicatat sebagai
inventaris satuan pendidikan.
17. Biaya Penyusunan dan Pelaporan Biaya
untuk
menyusun
dan
mengirimkan
laporan sekolah kepada pihak berwenang
antara lain: biaya fotocopy dan penjilidan,
konsumsi dan transportasi penyusunan
laporan BOS SMK, Biaya transportasi
dalam rangka mengambil dana BOS SMK
di Bank penyalur, Transportasi dalam
rangka koordinasi dan pelaporan ke Dinas
Pendidikan Provinsi, Biaya pertemuan
dalam
rangka
penyusunan
RPS/RKT/RKAS,
kecuali
untuk
pembayaran honor.
2.2.6 Ketentuan Penggunaan Dana BOS SMK
Berdasarkan Lampiran III Permen No 80 Tahun 2015
tentang

Petunjuk

Pertanggungjawaban

Teknis
Keuangan

Penggunaan
Dana

dan

Bantuan

Operasional Sekolahmaka ketentuan pengunaan dana
BOS SMK sebagai berikut:
29

1.

2.

3.

Prioritas utama penggunaan dana BOS
SMK adalah untuk kegiatan operasional
satuan pendidikan sesuai dengan prioritas
kebutuhan satuan pendidikan;
Biaya transportasi, konsumsi, upah, dan
jasa profesi harus mengikuti batas
kewajaran
yang
ditetapkan
oleh
Pemerintah Daerah;
Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya
dana di rekening satuan pendidikan
menjadi milik satuan pendidikan dan
digunakan
untuk
keperluan
satuan
pendidikan (berdasarkan Surat Edaran
Ditjen
Perbendaharaan
Nomor:
S5965/PB/2010 tanggal 10 Agustus 2010
perihal Pemanfaatan Bunga Bank yang
berasal dari Dana BOS di rekening Satuan
pendidikan).

2.2.7Larangan Penggunaan Dana BOS SMK
Berdasarkan Lampiran III Permen No 80 Tahun 2015
tentang

Petunjuk

Pertanggungjawaban

Teknis
Keuangan

Penggunaan
Dana

dan

Bantuan

Operasional Sekolahmaka Dana BOS SMK yang diterima
oleh satuan pendidikan tidak boleh digunakan untuk halhal berikut:
1.
2.
3.
4.

Disimpan dengan maksud dibungakan;
Dipinjamkan kepada pihak lain;
Membeli software/perangkat lunak untuk
pelaporan keuangan BOS SMK atau
software sejenis;
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi
prioritas
satuan
pendidikan
dan
memerlukan biaya besar, misalnya studi
banding, tur studi (karya wisata) dan
sejenisnya;
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5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Membayar
iuran
kegiatan
yang
diselenggarakan
oleh
UPTD
Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pus
at, atau pihak lainnya, kecuali untuk
menanggung biaya peserta didik/guru
yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
Membayar bonus dan transportasi rutin
untuk guru;
Membiayai akomodasi kegiatan seperti
sewa hotel, sewa ruang sidang, dan
lainnya;
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi
guru/peserta didik untuk kepentingan
pribadi
(bukan
inventaris
satuan
pendidikan);
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan
berat;
Membangun gedung/ruangan baru;
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan
membeli bahan/peralatan yang tidak
mendukung proses pembelajaran;
Menanamkan saham;
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai
dari sumber dana pemerintah pusat atau
pemerintah daerah secara penuh/wajar;
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak
ada kaitannya dengan operasi satuan
pendidikan, misalnya membiayai iuran
dalam rangka upacara peringatan hari
besar
nasional
dan
upacara
keagamaan/acara keagamaan;
Membiayai
kegiatan
dalam
rangka
mengikuti
pelatihan/sosialisasi/pendampingan
terkait program BOS SMK/perpajakan
program BOS SMK yang diselenggarakan
lembaga di luar SKPD Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota
dan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
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16. Membayar honorarium kepada guru dan
tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan
yang sudah merupakan tugas pokok dan
fungsi yang telah diatur dalam peraturan
perundangan yang berlaku.
1.3. Evaluasi Program
1.3.1. Pengertian Evaluasi Program
Evaluasi diartikan sebagai proses menilai sesuatu
yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah
ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan
keputusan atas obyek yang dievaluasi Weiss (1973) dalam
Sugiono (2013 :741)
Evaluasi menurut Mahmudi (2011) diartikan oleh
beberapa ahli yakni
1.

2.

3.

Menurut Scriven (1976), evaluasi diartikan
dalam 60 istilah diantaranya adjuge
(memutuskan), appraise (menilai), analyze
(menganalisis), assess (menilai), critique
(tinjauan), examine (memeriksa), grade
(tingkat),
inspect
(memeriksa),
judge
(menilai),
rate
(menghitung),
rank
(menggolongkan), review (mengulas), score
(menskor), study (mempelajari), dan test
(menguji). Evaluasi merupakan proses
untuk menilai keberhargaan (worth) atau
manfaat (merit) dari sesuatu.
Joint Committee dalam Shinkfield (1986)
merumuskan bahwa mengevaluasi berarti
menilai keberhargaan atau manfaat suatu
objek secara sistematis.
Sudijono (2005) menerangkan evaluasi
sebagai suatu tindakan atau proses untuk
menentukan nilai dari sesuatu.
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4.

5.

6.

7.

8.

Nitko (2001) menyatakan bahwa evaluasi
dipahami sebagai proses pengambilan
keputusan-nilai
(value
judgement)
mengenai kualitas produk atau kinerja
siswa sekolah.
Wiersma dan Jurs (1990) membatasi
evaluasi sebagai proses yang mencakup
pengukuran dan bisa juga pengetesan
(testing),
dan
mengandung
konsep
pengambilan keputusan menurut standar
tertentu.
Djaali dan Muljono (2004) menandaskan
bahwa evaluasi adalah proses penilaian
sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan
yang telah ditetapkan, yang diteruskan
dengan pengambilan keputusan atas objek
yang dievaluasi.
Owen (1993) menulis bahwa evaluasi
merupakan proses pengumpulan informasi
untuk membantu pihak-pihak tertentu
mengambil keputusan tentang suatu objek
atau evaluan (evaluand).
Fitzpatrick, Sanders, dan Worthen (2004)
menulis pengertian, langkah-langkah, dan
arah evaluasi.Evaluasi merupakan proses
identifikasi,
klarifikasi,
dan
aplikasi
kriteria yang kuat untuk me- nentukan
nilai
evaluan
(keberhargaan
atau
manfaatnya) berdasarkan kriteria tadi.
Evaluasi meliputi a) pembuatan standar
untuk menilai kualitas dan memutuskan
apakah standar tersebut bersifat relatif
atau absolut, b) pengumpulan informasi
yang relevan, dan c) penerapan standar
tadi untuk menentukan nilai, kualitas,
manfaat, efektivitas, atau signifikansi.
Arah
evaluasi
ialah
memberikan
rekomendasi
untuk
mengoptimalkan
evaluan sesuai dengan tujuan-tujuan
evaluan atau untuk membantu pihak33

pihak terkait (stakeholder) memutuskan
apakah
evaluasi
akan
diperbaiki,
dilanjutkan, atau dikembangkan.
Berdasarkan beberapa pengertian tentang evaluasi
diatas maka Mahmudi (2011) menyatakan bahwa satu hal
yang mencirikan evaluasi ialah proses ini diakhiri dengan
pengambilan
dengan

keputusan.

keberhargaan

Keputusan

dan

ini

manfaat

berkenaan

dari

evaluan.

Pengambilan keputusan merupakan ciri evaluasi generasi
ketiga, setelah evaluasi generasi pertama bersifat teknis
dan, karenanya, evaluator merupakan teknisi; evaluasi
generasi kedua dicirikan dengan deskripsi pola, kekuatan,
dan kelemahan tujuan; dan evaluasi generasi keempat
terfokus pada klaim (claim), kepedulian (concern), dan isu
(issue)

dengan

memperhatikan

seluruh

stakeholding

audiences.
Arikunto

dan

mendefinisikan
sebagai

Safruddin

program

bentuk

dalam

sebagai

implementasi

Jaedun

rangkaian

dari

suatu

(2010)
kegiatan

kebijkan.

Program juga diartikan sebagai “rencana” yang akan
dilakukan/dikerjakan
organisasi

dalam

oleh

rangka

seseorang
mencapai

atau

tujuan.

suatu
Senada

dengan pendapat tersebut, Smith dalam Munthe (2015)
mengatakan bahwa defines a program as a set of planned
activities directed toward bringing about specified change
(s) in an identified and identifiable audience. This suggests
that

a

program

has

two

essential

components:

a
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documented

plan;

and

action

consistent

with

the

documentation contained in the plan. Artinya, program
adalah seperangkat kegiatan rencana yang diarahkan
untuk

membawa

perubahan

yang

ditentukan

dan

diidentifikasi melalui audiens yang teridentifikasi.
Yarbrough

(2010)

dalam

Munthe

(2015)

juga

menyatakan bahwa Programs as the systematic application
of resources guided by logic, beliefs, and assumptions
identifying human needs and factors related to them.
Defined completely, a program is: 1) a set of planned
systematic activities; 2) using managed resources; 3) to
achieve specified goals; 4) related to specific needs; 5) of
specific, identified, participating human individuals or
groups; 6) in specific contexts; 7) resulting in documentable
outputs, outcomes, and impacts; 8) following assumed
(explicit or implicit) systems of beliefs (diagnostic, causal,
intervention, and implementation theories about how the
program works); and 9) with specific, investigable costs and
benefits. Oleh karena itu diartikan program sebagai
aplikasi sistematis dari sumber daya yang di dasarkan
pada

logika,

keyakinan,

dan

asumsi

identifikasi

kebutuhan manusia dan faktor-faktor yang berhubungan
dengan hal-hal yang sudah disebutkan. Program juga
disebut

sebagai

serangkaian

hal

kegiatan

yang

termasuk

sistematis

yang

di

dalamnya

direncanakan,

adanya sumber daya yang dikelola, adanya sasaran target
atau

tujuan,

adanya

kebutuhan

yang

spesifik,
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diidentifikasi, adanya partisipasi individu atau kelompok,
adanya

konteks

terdokumentasi,

tertentu,

hasil,

dan

menghasilkan
dampak,

adanya

output
sistem

keyakinan yang terimplementasi dengan program kerja,
dan

memiliki

Safruddin

manfaat.

dalam

Lebih

Jaedun

lanjut,

Arikunto

(2010)menunjukkan

dan

bahwa

program memiliki dua komponen penting yaitu rencana
yang terdokumentasikan dan tindakan yang konsisten
dengan dokumentasi yang terkandung dalam rencana.
Jika dikaitkan dengan evaluasi program, maka program
didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan
yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu
kebijakan,

berlangsung

dalam

proses

yang

berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi
yang melibatkan sekelompok orang. Oleh karena itu,
program mencakup 3 persyaratan, yaitu 1) program
merupakan

realisasi

atau

implementasi

dari

suatu

kebijakan; 2) berlangsung dalam waktu yang relative
lama,

bukan

kegitan

tunggal

tetapi

jamak

yang

berkesinambungan; dan 3) terjadi dalam suatu organisasi
yang melibatkan sekelompok orang.
Lebih
evaluasi

lanjut,
program

Mahmudi

(2011)

menurutbeberapa

mendefinisikan
pendapat

pakar

sebagai berikut
1.

Paulson
dalam
Sudjana
(2006)
mengartikan evaluasi program sebagai
proses untuk memeriksa suatu program
berdasarkan standar-standar nilai tertentu
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2.

3.

4.

5.

dengan tujuan membuat keputusan yang
tepat. Evaluasi program berisikan kegiatan
pengujian terhadap fakta atau kenyataan
untuk mendapatkan bahan pengambilan
keputusan.
Arikunto dan Jabar (1999) mendefinisikan
evaluasi program sebagai aktivitas untuk
mengetahui tingkat keberhasilan atau
pencapaian tujuan suatu program yang
diberikan sebagai kegiatan yang dilakukan
berdasarkan perencanaan dan aktivitas
pengumpulan data yang tepat sebagai
bahan bagi pembuat keputusan untuk
menentukan tindak lanjut dari program
yang sedang atau sudah dilaksanakan.
Alkin (1969) mendefinisikan evaluasi
program sebagai proses untuk mengetahui
dengan pasti wilayah-wilayah keputusan,
memilih
informasi
yang
tepat,
mengumpulkan
dan
menganalisis
informasi tersebut yang akan disajikan
dalam bentuk data yang bermanfaat bagi
pengambil keputusan.
Owen (1993) menyatakan bahwa evaluasi
program dimaknai sebagai proses untuk
menjelaskan,
mengumpulkan
dan
menyebarluaskan
informasi
guna
mendeskripsikan atau memahami suatu
program, atau mengambil keputusan yang
bertalian dengan program tersebut.
Worthen (2004) mendefinisikan evaluasi
program
sebagai
proses
identifikasi,
klarifikasi, dan aplikasi kriteria yang kuat
untuk menentukan nilai program yang
dievaluasi
(keberhargaan
atau
manfaatnya)
berdasarkan
kriteria
tadi.Hasil penentuan keberhargaan atau
manfaat program oleh satu evaluator dan
oleh evaluator lain bisa jadi berbeda-beda
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lantaran mereka gagal mengidentifikasi
dan mengklarifikasi alat (kriteria) untuk
memutuskan keberhargaan atau manfaat
program tersebut. Definisi ini lebih
menekankan pada penggunaan kriteria
yang kuat.
Penelitian

Evaluasi

merupakan

bagian

dari

evaluasi dan pada saat bersamaan merupakan bagian
dari penelitian.

sebagai bagian dari evaluasi, penelitian

evaluasi berfungsi sebagai evaluasi, yaitu proses untuk
mengetahui

seberapa

jauh

perencanaan

dapat

dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan program tercapai,
sebagai

bagian

dilakukan

dari

penelitian,

menggunakan

berbagai

penelitian
metode

(Weiss,1973 dalam Sugiono, 2013 :741.

evaluasi
penelitian

Pernyataan

senada juga dinyatakan Issac dan Michael (1982) dalam
(Sugiono,

2013:740),

bahwa

evaluasi

menggunakan

metodologi seperti yang digunakan dalam penelitian
sosial.
Dalam konteks Pendidikan Cresweel (2012) dalam
Sugiono (2013 :P 740) mengatakan “evaluation research
involves assesing the quality of study using standarts
advanced by individuals in education” Penelitian Evaluasi
adalah melakukan pengukuran terhadap kualitas sesuatu
yang dipelajari menggunakan standar dan melibatkan
individu-individu dalam pendidikan.
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Mengutip

Stake

1995,

Cresweel

(2015

P.139)

menggolongkan Penelitian Evaluasi kedalam studi kasus
intrinsik yang berfokus pada kasus itu sendiri, karena
kasus tersebut menghasilkan situasi yang tidak biasa
atau unik.

Ditegaskan juga bahwa tujuan penelitian

evaluasi program adalah untuk meningkatkan kualitas
program dan tidak menguji teori.
Weiss
mengatakan

(1973)

dalam

bahwa

Sugiono

Penelitian

(2013

Evaluasi

:740)
adalah

merupakan penelitian terapan, yang merupakan cara
yang sistematis untuk mengetahui efektivitas suatu
program, tindakan atau kebijakan atau obyek lain yang
diteliti bila dibandingkan dengan tujuan atau standar
yang ditetapkan.
Kegiatan
membandingkan

dalam
antara

Penelitian
kegiatan

Evaluasi
yang

adalah

direncanakan

dengan kegiatan yang dilaksanakan, dan membandingkan
antara tujuan program dengan hasil yang tercapai.
Sugiono

(2013

:

743)

mengatakan

bahwa

yang

membedakan Penelitian dan Evaluasi antara lain :
1. Penelitian mengembangkan ilmu dan
mengetahui kebenaran, sedangkan tujuan
Evaluasi
adalah
untuk
mengetahui
ketercapaian visi, misi dan tujuan dari
suatu proyek, kebijakan dan program;
2. Hasil Penelitian dipublikasi secara luas,
sedangkan
hasil
Penelitian
Evaluasi
dipublikasikan secara terbatas kepada
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mereka yang terkait dengan pemilik
program atau pembuat keputusan;
3. Pengumpulan data dalam Penelitian
dipandu
oleh
rumusan
masalah,
sedangkan Penelitian Evaluasi dipandu
oleh tujuan program ;
4. Peneliti mendeskripsikan fenomena yang
diteliti
sedangkan
Evaluator
mendeskripsikan
seberapa
jauh
pelaksanaan terlaksana dan hasil tercapai.
Evaluasi Program adalah merupakan metode yang
sistematis untuk mengumpulkan data, menganalisis data,
dan menggunakan informasi untuk menjawab pertanyaan
tentang proyek, kebijakan dan program, khususnya yang
terkait dengan efektivitas dan effisensi (Weiss, 1973)
dalam (Sugiono, 2013 : 741).
Evaluasi

Program

merupakan

proses

sistematik

untuk memperoleh dan menginterpretasikan informasi
untuk menjawab pertanyaan suatu program. Setelah
mengetahui

tujuan

program

maka

evaluator

harus

menentukan kegiatan selanjutnya yang harus dilakukan
untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan kegiatan
yang dilaksanakan, pencapaian tujuan program tersebut
dapat diketahui hasilnya (Sugiono, 2013 : 743).
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, Mahmudi
(2011) mendefinisikan evaluasi program sebagai langkah
awal dalam supervise, yaitu mengumpulkan data yang
tepat

agar

dapat

dilanjutkan

dengan

pemberian

pembinaan yang tepat pula. Evaluasi program sangat
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penting

dan

bermanfaat

terutama

bagi

pengambil

keputusan. Alasannya adalah dengan masukan hasil
evaluasi program itulah para pengambil keputusan akan
menentukan tindak lanjut dari program yang sedang atau
telah dilaksanakan.
Selain definisi menurut Mahmudi (2011) diatas,
Wirawan (2011) juga mendefinisikan evaluasi program
sebagai metode-metode sistematik untuk mengumpulkan
informasi, menganalisa, dan menggunakan informasi
tersebut untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai
program. Lebih lanjut, Tyler dalam Arikunto (2007)
mendefinisikan evaluasi program sebagai proses untuk
mengetahui

apakah

tujuan

program

sudah

dapat

teralisasi. Sedangkan Cronbach (1963) dan Stufflebeam
(1971) mendefinisikan evaluasi program sebagai upaya
menyediakan

informasi

untuk

disampaikan

kepada

pengambil keputusan. Menurut Arikunto (2007), evaluasi
program adalah proses penetapan secara sistematis
tentang nilai, tujuan, efektivitas atau kecocokan sesuatu
sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan
atas perbandingan secara hati–hati terhadap data yang
diobservasi dengan menggunakan standard tertentu yang
telah dibakukan.
Berdasarkan beberapa pengertian tentang evaluasi
program diatas maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi
program

merupakan

proses

penetapan

dengan
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menggunakan metode-metode sistematik tentang nilai,
tujuan, efektivitas atau kecocokan suatu program. Metode
sistematik

ini

digunakan

untuk

mengumpulkan

informasi, menganalisa, dan menggunakan informasi
tersebut untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai
program.
2.3.2. Kriteria Keberhasilan Program Evaluasi Program
Menurut

Mahmudi

(2011),

kriteria

keberhasilan

dalam evaluasi program dibuat dengan alasan untuk
1.

Menambah kemantapan evaluator dalam
melakukan evaluasi
2. Mempertanggungjawabkan hasil evaluasi
dan memungkinkan orang lain mengkaji
ulang
3. Membatasi unsur subjektivitas evaluator
4. Memungkinkan
pelaksanaan
evaluasi
pada waktu yang berlainan
5. Mengarahkan evaluator yang jumlahnya
lebih dari seorang
Lebih lanjut, kriteria evaluasi disusun berdasarkan tujuh
dasar atau sumber yaitu
1. Jika program yang dievaluasi merupakan
implementasi
dari
suatu
kebijakan,
kriterianya berupa ketentuan-ketentuan
yang telah ditetapkan berkenaan dengan
kebijakan tersebut.
2. Kriteria evaluasi berupa pedoman atau
petunjuk pelaksanaan (juklak) dari suatu
program
dan
juklak
ini
mempertimbangkan
prinsip,
tujuan,
sasaran, dan rambu-rambu pelaksanaan
program.
3. Kriteria evaluasi disusun berdasarkan
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teori-teori ilmiah
4. Kriteria evaluasi juga dapat dibuat dengan
mengacu pada hasil-hasil penelitian yang
telah dipublikasikan atau diseminarkan.
5. Kriteria merupakan expert judgement,
yakni kriteria yang ditetapkan oleh ahliahli di bidang mereka.
6. Tim
evaluator
yang
beranggotakan
beberapa orang dapat pula menyusun
kriteria evaluasi secara bersama-sama
sehingga
kriteria
ini
merupakan
kesepakatan tim
7. Evaluator juga bisa membuat kriteria
evaluasi sendiri dengan langkah-langkah
perbaikan.
2.3.3. Model-Model Evaluasi Program
Isaac dalam Jaedun (2010) membedakan model
evaluasi program berdasarkan orientasinya yaitu
1.

Model yang berorientasi pada tujuan (goaloriented)
2. Model yang berorientasi pada keputusan
(decision oriented)
3. Model yang berorientasi pada kegiatan dan
orang-orang yang menanganinya
4. Model yang berorientasi pada pengaruh
dan dampak program
Lebih lanjut, Jaedun (2010) juga menyatakan bahwa
beberapa ahli membedakan model evaluasi menjadi 8
model yaitu
1.

Goal Oriented Evaluation Model yang
dikembangkan oleh Tyler
Model evaluasi yang berorientasi pada
tujuan ini merupakan model yang muncul
paling
awal.
Yang
menjadi
objek
pengamatan pada model ini adalah tujuan
dari program yang sudah ditetapkan
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2.

3.

sebelum
program
tersebut
dimulai.
Evaluasi
ini
dilakukan
secara
berkesinambungan, terus-menerus, untuk
mengevaluasi
seberapa
jauh
tujuan
tersebut telah tercapai dalam proses
pelaksanaan program.
Goal Free Evaluation Model yang
dikembangkan oleh Scriven
Model evaluasi bebas tujuan ini dapat
dikatakan berlawanan dengan model yang
pertama. Jika pada model pertama,
evaluator secara terus-menerus memantau
tingkat pencapaian tujuan, maka dalam
goal free evaluation evaluator justru
seolah- olah berpaling dari tujuan.
Menurut Scriven, dalam melaksanakan
evaluasi, evaluator tidak harus hanya
terpaku pada tujuan program, tetapi
mereka justru harus mengidentifikasi
dampak program, baik dampak yang
positif (hal-hal yang diharapkan) maupun
dampak yang negatif (hal-hal yang tidak
diharapkan).
Formatif Sumatif Evaluation Model
yang dikembangkan oleh Scriven
Model yang dikembangkan oleh Scriven ini
menunjuk adanya tahapan dan lingkup
objek yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang
dilakukan pada waktu program tersebut
masih berjalan (yang disebut evaluasi
formatif), dan evaluasi yang dilakukan
pada saat program tersebut telah usai
(yang disebut evaluasi sumatif). Evaluasi
formatif atau evaluasi yang dilakukan
pada saat program tersebut berjalan,
dimaksudkan untuk mengetahui seberapa
jauh program yang telah dirancang
tersebut telah berjalan, dan sekaligus
untuk
mengidentifikasi
hambatanhambatan yang terjadi secara dini
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4.

5.

6.

sehingga dapat melakukan perbaikanperbaikan guna mendukung kelancaran
pelaksanaan
program. Sementara
itu,
evaluasi sumatif atau evaluasi yang
dilakukan pada saat program tersebut
berakhir, dimaksudkan untuk mengukur
ketercapaian tujuan program.
Countenance
Evaluation
Modelyang
dikembangkan oleh Stake.
Model yang dikembamgkan oleh Stake ini
menurut Fernandes (1984) menekankan
pada pelaksanaan dua komponen pokok,
yaitu: a) deskripsi (description), dan b)
pertimbangan (judgments), serta membagi
objek evaluasi ke dalam tiga hal, yaitu: 1)
anteseden (evaluasi terhadap konteks); 2)
transaksi (evaluasi terhadap proses); dan
3) luaran (evaluasi terhadap output dan
outcomes).
Responsive Evaluation Model yang
dikembangkan oleh Stake.
Model responsive evaluation merupakan
model
evaluasi
yang
menggunakan
pendekatan
client-centered
studiesdan
transaction
observation.
Model
ini
dikembangkan oleh Robert Stake dan
cocok digunakan untuk mengevaluasi
program yang banyak menimbulkan
konflik di masyarakat. Keputusan evaluasi
berorientasi kepada klien atau pengguna
program.
CSE-UCLA
Evaluation
Model
yang
menekankan
pada
“kapan”
evaluasi
dilakukan.
CSE-UCLA terdiri dari dua singkatan,
yaitu CSE dan UCLA. CSE merupakan
singkatan dari Center for the Study of
Evaluation, sedangkan UCLA merupakan
singkatan dari University of California in
Los Angeles. Ciri dari model CSE-UCLA
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7.

8.

adalah adanya lima tahapan evaluasi,
yaitu
perencanaan,
pengembangan,
implementasi, hasil dan dampak.
CIPP
Evaluation
Model
yang
dikembangkan oleh Stufflebeam.
Model
CIPP
dikembangkan
oleh
Stufflebeam dkk pada tahun 1967, yang
merupakan singkatan dari:
C
:Context
evaluation
(evaluasi
terhadap konteks)
I
: Input evaluation ( evaluasi terhadap
masukan)
P
:Process evaluation (evaluasi terhadap
proses)
P
:Product evaluation (evaluasi terhadap
hasil)
Keempat kata yaitu CIPP tersebut pada
dasarnya merupakan sasaran evaluasi,
yang tidak lain adalah komponen dari
suatu program. Dengan kata lain, model
CIPP
adalah model evaluasi yang
memandang program yang dievaluasi
sebagai suatu sistem. Meskipun model
CIPP ini merupakan model yang memiliki
komponen yang cukup lengkap, namun
model
CIPP
hanya
berhenti
pada
pengukuran output (product). Oleh karena
itu, model CIPP ini telah banyak
dikembangkan
dengan
menambah
komponen Outcomes sehingga model
tersebut menjadi CIPPO.
Discrepancy Model yang dikembangkan
oleh Provus.
Model yang dikembangkan oleh Malcom
Provus ini merupakan model evaluasi yang
mengorientasikan
pada
adanya
kesenjangan
di
dalam
pelaksanaan
program. Evaluasi yang dilakukan oleh
evaluator dilakukan dengan mengukur
besarnya kesenjangan yang terjadi pada
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setiap komponen program. Dalam hal ini,
evaluator mengukur adanya perbedaan
(kesenjangan) antara yang seharusnya
dicapai (berdasarkan tujuan program)
dengan realitas hasil yang dapat dicapai.
Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Wirawan
(2011)

menyatakan

bahwa

terdapat

berbagai

model

evaluasi program yaitu: 1) model evaluasi berbasis tujuan;
2) model evaluasi bebas tujuan; 3) model evaluasi formatif
dan sumatif; 4) model evaluasi formatif dan sumatif; 5)
model evaluasi responsive; 6) model evaluasi CIPP; 7)
model evaluasi adversary; 8) model evaluasi ketimpangan;
9) model evaluasi sistem analisis; 10) model evaluasi
benchmarking; 11) model evaluasi kotak hitam; 12) model
evauasi konosurship dan kritikisme; 13) model evaluasi
terfokus

utilisasi;

14)

akreditasi;

15)

thepry

driven

evaluation model; serta 16) model evaluasi semu.
2.3.4. Model Evaluasi CIPP
2.3.4.1. Pengertian Model Evaluasi CIPP
Yahaya

(2001)

menyatakan

bahwa

model

CIPP

ditemukan pada akhir tahun 60-an untuk memenuhi
permintaan evaluasi yang berorientasi pada

tujuan.

Dalam konsep penilaian yang dijelaskan oleh Stufflebeam
bahwa

penilaian

seharusnya

dengan

pengumpulan

informasi sains untuk menentukan hasil. Tugas dari
evaluator adalah mengumpulkan data (collect data),
merencanakan

(planning),

menganalisis

(analyses),
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mempersiapkan

informasi

untuk

memilih

tindakan

alternatif (prepare information to choose the alternative
action), dan melaporkan (report). Tindakan ini dapat
dilakukan

dengan

4

bagian

lingkungan/environment

yakni

(context),

hasil

dari

pelaksanaan/

implementation (process) dan hasil dari masukan/input
(product) sehingga modelnya disebut sebagai ContextInput-Process-Product (CIPP). Lebih lanjut, Sudjana &
Ibrahim (2004) menyatakan bahwa makna dari masingmasing

dimensi

adalah

Contextmerupakan

sebagai

berikut

1)

situasi atau latar belakang yang

mempengaruhi jenis-jenis tujuan dan strategi yang akan
dikembangkan dalam sistem yang bersangkutan; 2) Input
merupakan sarana/modal/bahan dan rencana strategi
yang

ditetapkan

untuk

mencapai

tujuan-tujuan;

3)

Process merupakan pelaksanaan strategi dan penggunaan
sarana/modal/

bahan

di

dalam

kegiatan

nyata

di

lapangan; dan 4) Product merupakan hasil yang dicapai
baik selama maupun pada akhir pengembangan system
yang bersangkutan.
Mahmudi

(2011)

menyatakan

bahwa

CIPP

merupakan sebuah model evaluasi yang menggunakan
pendekatan

yang

berorientasi

pada

manajemen

(management-oriented evaluation approach) atau disebut
sebagai bentuk evaluasi manajemen program (evaluation
in program management). Model CIPP berpijak pada
pandangan

bahwa

tujuan

terpenting

dari

evaluasi
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program bukanlah membuktikan (to prove), melainkan
meningkatkan (to improve).Oleh karena itu, model ini juga
dikategorikan

dalam

pendekatan

evaluasi

yang

berorientasi pada peningkatan program (improvementoriented evaluation),atau bentuk evaluasi pengembangan
(evaluation

for

development).Artinya,

model

CIPP

diterapkan dalam rangka mendukung pengembangan
organisasi dan membantu pemimpin dan staf organisasi
tersebut
secara

mendapatkan
sistematis

dan

supaya

menggunakan
lebih

mampu

masukan
memenuhi

kebutuhan-kebutuhan penting atau, minimal, bekerja
sebaik-baiknya dengan sumber daya yang ada.
2.3.4.2. Kelebihan dan Kelemahan Model Evaluasi
CIPP
Model evaluasi CIPP mempunyai kelebihan dan
kelemahan. Adapun Mahmudi (2011) menyatakan bahwa
kelebihan Model CIPP adalah
1. Evaluator dapat melakukan evaluasi
ketika program belum dimulai dan selama
program berlangsung
2. Model CIPP ditujukan untuk melayani
kebutuhan
orang-orang
yang
merencanakan
dan
melaksanakan
program
3. Keputusan dalam Model CIPP berupa
penilaian apakah kebutuhan-kebutuhan
sasaran program sudah atau belum
terpenuhi.
4. Model CIPP mencakup evaluasi formatif
dan sumatif. Evaluasi formatif atau
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proaktif dimaksudkan untuk mengambil
keputusan, sedangkan evaluasi sumatif
atau
retroaktif
terutama
untuk
memberikan
informasi
tentang
akuntabilitas. Evaluasi konteks, input,
proses, dan produk dapat dipraktikkan
dalam rangka pengambilan keputusan
(peran formatif) dan penyajian informasi
mengenai akuntabilitas (peran sumatif).
Selain kelebihan, Model CIPP juga mempunyai kelemahan
yaitu
1.

2.

3.

Karena terfokus pada informasi yang
dibutuhkan oleh pengambil keputusan
dan stafnya, evaluator boleh jadi tidak
responsif terhadap masalah-masalah atau
isu-isu yang signifikan
Hasil evaluasi ditujukan kepada para
pemimpin tingkat atas (top management),
sehingga model ini bisa jadi tidak adil dan
tidak demokratis
Model CIPP itu kompleks dan memerlukan
banyak dana, waktu, dan sumber daya
lainnya

2.3.4.3. Unsur Model Evaluasi CIPP
Mahmudi (2011) juga menyatakan bahwa terdapat
empat unsur yang berkesinambungan.
1. Evaluasi konteks utamanya mengarah
pada identifikasi kekuatan dan kelemahan
organisasi dan pada pemberian masukan
untuk memperbaiki organisasi.Tujuan
pokok dari evaluasi konteks adalah
menilai seluruh keadaan organisasi,
mengidentifikasi
kelemahannya,
menginventarisasi kekuatannya yang bisa
dimanfaatkan
untuk
menutupi
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kelemahannya, mendiagnosis masalahmasalah yang dihadapi organisasi, dan
mencari solusi-solusinya. Evaluasi konteks
juga bertujuan untuk menilai apakah
tujuan-tujuan dan prioritas-prioritas yang
telah ditetapkan memenuhi kebutuhankebutuhan pihak-pihak yang menjadi
sasaran organisasi.
2. Evaluasi input teristimewa dimaksudkan
untuk membantu menentukan program
guna melakukan perubahan-perubahan
yang dibutuhkan.Evaluasi input mencari
hambatan dan potensi sumber daya yang
tersedia.
Tujuan
utamanya
ialah
membantu klien mengkaji alternatifalternatif
yang
berkenaan
dengan
kebutuhan-kebutuhan
organisasi
dan
sasaran organisasi. Dengan kata lain,
evaluasi input berfungsi untuk membantu
klien menghindari inovasi-inovasi yang
sia-sia dan diperkirakan akan gagal atau
sekurang-kurangnya
menghamburhamburkan sumber daya.
3. Evaluasi proses pada dasarnya memeriksa
pelaksanaan
rencana
yang
telah
ditetapkan.Tujuannya adalah memberikan
masukan bagi pengelola atau manajer dan
stafnya
tentang
kesesuaian
antara
pelaksanaan rencana dan jadwal yang
sudah dibuat sebelumnya dan efisiensi
penggunaan sumber daya yang ada.
Apabila
rencana
tersebut
perlu
dimodifikasi atau dikembangkan, evaluasi
proses memberikan petunjuknya. Masih
ada tujuan-tujuan lain yang patut
diperhatikan,
yakni
menilai
secara
periodik seberapa jauh penerimaan para
partisipan program dan keberhasilan
mereka dalam melaksanakan peran-peran
mereka; dan memberikan catatan yang
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4.

lengkap tentang pelaksanaan rencana dan
perbandingannya dengan tujuan awalnya.
Evaluasi proses dapat meninjau kembali
rencana organisasi dan evaluasi-evaluasi
terdahulu untuk mengidentifikasi aspekaspek penting dari organisasi yang harus
dimonitor.Di sini yang mesti diingat adalah
bahwa evaluasi proses terutama bertujuan
untuk
memastikan
prosesnya.
Penyimpangan-penyimpangan
dari
rencana semula dijelaskan. Fungsi utama
dari evaluasi proses ialah memberikan
masukan yang dapat membantu staf
organisasi menjalankan program sesuai
dengan
rencana,
atau
mungkin
memodifikasi rencana yang ternyata
buruk. Pada gilirannya, evaluasi proses
menjadi sumber informasi yang vital
untuk menafsirkan hasil-hasil evaluasi
produk.
Evaluasi
produk
bertujuan
untuk
mengukur, menafsirkan, dan menilai
capaian-capaian program.Lebih jelasnya,
evaluasi produk bertujuan untuk menilai
keberhasilan program dalam memenuhi
kebutuhan-kebutuhan sasaran program.
Penilaian-penilaian tentang keberhasilan
program atau organisasi ini dikumpulkan
dari orang-orang yang terlibat secara
individual atau kolektif, dan kemudian
dianalisis. Artinya, keberhasilan atau
kegagalan program dianalisis dari berbagai
sudut pandang.

Langkahnya dapat diawali dengan menilai kinerja
organisasi berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang telah
didiagnosis sebelumnya.Berikutnya, evaluasi produk juga
memeriksa dampak-dampak program, baik yang sesuai
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dengan tujuan dan maksud program maupun tidak, yang
positif maupun negatif. Evaluasi produk kerap kali
diperluas
panjang

dengan
dari

menentukan

menilai

program.

apakah

dampak-dampak
Fungsi

program

atau

jangka

akhirnya

adalah

organisasi

perlu

dilanjutkan, diulang, dan/atau dikembangkan di tempattempat lain, atau sebaliknya dihentikan. Empat jenis
evaluasi tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini
Keempat unsur dalam model evaluasi CIPP secara lebih
lengkap dijelaskan dalam tabel berikut
Tabel 2.1. Evaluasi CIPP

Tuj
uan

Evaluasi Context

Evaluasi Input

Evaluasi Proses

Menentukan
konteks
organisasi,
mengidentifikasi
sasaran program
dan menilai
kebutuhankebutuhan
mereka,
mengidentifikasi
peluang untuk
memenuhi
kebutuhan
mereka,
mendiagnosis
masalah-masalah
yang melatari
kebutuhan itu,
dan menilai
apakah tujuan

Mengidentifikas
i dan menilai
kemampuan
sistem,
alternatif
strategi
program, desain
prosedur untuk
menerapkan
strategi, budget,
dan jadwal
program.

Mengidentifikasi
atau
memprediksi,
selama proses
berlangsung,
kesalahankesalahan desain
prosedur atau
pelaksanaannya;
memberikan
informasi untuk
mengambil
keputusan yang
belum
diprogramkan;
dan mencatat
dan menilai
peristiwaperistiwa dan
aktivitas-

Evaluasi
Produk
Mengumpulkan
deskripsi dan
penilaian
tentang hasilhasil program;
mengaitkan
mereka dengan
tujuan,
konteks, input,
dan proses; dan
menafsirkan
keberhargaan
dan manfaat
program.
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yang sudah
ditetapkan cukup
responsif terhadap
kebutuhankebutuhan yang
telah dinilai itu.
Analisis sistem,
survai, analisis
dokumen, hearing,
wawancara, tes
diagnostik, dan
teknik Delphi.

Met
ode

Kait
ann
ya
den
gan
pen
gam
bila
n
kep
utu
san
unt
uk
men
gub
ah
pros

Untuk mengambil
keputusan tentang
pihak-pihak yang
menjadi sasaran
program, tentang
tujuan program
dalam
hubungannya
dengan
pemenuhan
kebutuhan atau
pemanfaatan
peluang, &
tentang tujuan
dalam kaitannya
dengan
pemecahan
masalah, misalnya

aktivitas
prosedural.

Menginventarisasi dan
menganalisis
SDM dan
sumber daya
materi, strategi
solusi, fisibilitas
& keuangan;
dan metodemetode lain
seperti kajian
pustaka,
melihat
langsung
programnya,
membentuk tim
peninjau,
memakai tes.
Untuk memilih
sumber
pendukung,
strategi solusi &
desain
prosedur,
misalnya untuk
melakukan
perubahanperubahan
secara tertata;
dan
memberikan
dasar untuk
menilai
pelaksanaan
program.

Memonitor
potensi
hambatan
prosedural dan
mewaspadai
hambatan yang
tak terduga,
mencari
informasi khusus
tentang
keputusan yang
telah
diprogramkan,
mendeskripsikan
proses yang
sebenarnya, dan
berinteraksi
dengan staf dan
mengamati
aktivitas mereka.
Untuk
melaksanakan
dan
menyempurnaka
n desain dan
prosedur
program,
misalnya untuk
mengawasi
proses; &
memberikan
catatan tentang
proses yang
sebenarnya
untuk
menafsirkan
hasil-hasil
program.

Menentukan
dan mengukur
kriteria hasil;
mengumpulkan
penilaianpenilaian
terhadap hasil
dari pihakpihak yang
terlibat dalam
program; &
menganalisis
secara kualitatif
dan kuantitatif.

Untuk
memutuskan
apakah akan
melanjutkan,
menghentikan,
memodifikasi
program, atau
memfokuskan
ulang pada
perubahan; &
memberikan
catatan yang
jelas tentang
dampaknya
(yang sesuai
dengan maksud
& tujuan awal
atau tidak, yang
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esny untuk
a
merencanakan
perubahan; &
memberikan dasar
untuk menilai
hasil program.

positif atau
negatif).

2.4. Efektivitas
Weiss

(1973)

dalam

Sugiono

(2013

:741)

mengatakan bahwa pada dasarnya Evaluasi Program
adalah menguji Efektivitas suatu Program.

Efektivitas

adalah kemampuan memproduksi hasil yang dinginkan.
Sesuatu dikatakan efektif ketika berhasil mencapai hasil
yang diinginkan atau diharapkan, serta memberikan
dampak yang jelas.

Secara etimologis kata "efektif"

berasal dari kata Latin effectīvus, yang berarti kreatif,
produktif dan efektif.

Kata Ini muncul dalam bahasa

Inggris Tengah antara 1300-1400 Masehi. Mihaiu, et all
(2010) menyatakan ”Efektivitas adalah indikator yang
digunakan untuk mengukur rasio hasil yang diperoleh
dengan yang terprogram”.

Peter Drucker (2001 P.147 )

yakin bahwa tidak ada efisiensi tanpa efektivitas, karena
lebih penting untuk melakukan dengan baik apa yang
telah dijadikan tujuan dalam program (efekvitas) daripada
melakukan sesuatu yang tidak terprogram dengan efisien.
Dengan kata lain bahwa efektifitas adalah kondisi yang
diperlukan (pra-kondisi) untuk mencapai efisiensi. Jika
efisiensi dipengaruhi oleh faktor input berupa sumber
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daya (dalam sector publik jauh lebih sulit diukur karena
memiliki dua dimensi yaitu ekonomi dan sosial)

dan

output. Maka efektivitas tergantung pada faktor output,
hasil dan faktor lingkungan.

Faktor lingkungan seperti

gaya hidup dan pengaruh sosial-ekonomi memberikan
pengaruh besar atas efektifitas.
Kualitas
berpengaruh

administrasi
pada

merupakan

efektivitas

dan

efisiensi.

faktor
Korupsi

adalah faktor eksternal lain yang mempengaruhi faktor
Kebijakan Publik.

Efek tersebut ditutupi oleh dampak

output dari kebijakan publik yang sulit diukur.

Butuh

kajian

dalam

lebih

jauh

untuk

mengukur

output

kebijakan publik karena beberapa dampak sosial-ekonomi
baru bisa dirasakan beberapa tahun kedepan (Mihaiu, et
all, 2010 P.135). Kinerja sektor publik menyiratkan
hubungan antara tujuan, sarana dan hasil, sehingga
merupakan resultan efektivitas, efisiensi dan anggaran
yang ideal. Efektivitas diukur dengan menggunakan rasio
hasil yang real pada tingkat yang diharapkan.
pengukuran

efektifitas

kebijakan

publik

Proses

mempunyai

beberapa kendala terkait nilai dan kuantitas hasil yang
sering memiliki bentuk non fisik.
Indikator efektivitas kinerja program didasarkan
pada langkah-langkah yang telah disepakati, akses,
kesesuaian,

dan

kualitas

dengan

tujuan

untuk

merefleksikan sejauh mana tujuan dari suatu kebijakan
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pemerintah telah tercapai.

Indikator pada umumnya

difokuskan pada upaya mengukur perubahan hasil yang
menjadi

tujuan

dari

program,

namun

tergantung pada pengaruh eksternal.

hasil

juga

Hasil pada setiap

tahapan sering tidak memberikan informasi adanya
hubungan

kausalitas

dengan

input.

Para

ekonom

menerapkan konsep Kontra faktual untuk menentukan
kondisi apa yang terjadi dengan atau tanpa sebuah
program/kebijakan.

Perubahan harus diukur dengan

perubahan hasil relatif terhadap kontrafaktual tersebut.
Metode ini biasanya membutuhkan target yang ditetapkan
yang menyiratkan harapan perbaikan pada apa yang
diasumsikan akan terjadi (Productivity Commission, 2013
P. 6)
2.5

Pembiayaan Pendidikan
Pembiayaan

pendidikan

menurut

Mulyono

(2010:81) diartikan sebagai berikut:
Biaya
merupakan
suatu
unsur
yang
menentukan
dalam
mekanisme
penganggaran.
Penentuan
biaya
akan
mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas
kegiatan dalam suatu organisasi yang akan
mencapai suatu tujuan tertentu. Kegiatan
yang dilaksanakan dengan biaya yang rendah
dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik
dapat
dikatakan
kegiatan
tersebut
dilaksanakan secara efisien dan efektif.
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Biaya
bagian

pendidikan

yang

merupakan

sangat

penyelenggaraan

komponen

membantu

pendidikan

dalam

supaya

setiap

pencapaian tujuan pendidikan baik tujuan yang
bersifat kualitatif maupun kuantitatif bisa tercapai.
2.6

Hasil Penelitian Relevan
Hasil penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh

Asankha

dan

Menengah

Takashi

Universal,

(2011)

dijelaskan

tentang

Pendidikan

bahwa

pemerintah

Uganda memperkenalkan Pendidikan Menengah Universal
(USE) untuk meningkatkan angka partisipasi pada tahun
2007. Fokus dari penelitian mereka adalah mengevaluasi
dampak dari kebijakan USE pada pendaftaran dengan
menggunakan

panel

rumah

tangga.

Asankha

dan

Takashi menemukan bahwa terjadi peningkatan yang
signifikan dalam pendaftaran pada pendidikan menengah
terutama di sekolah-sekolah negeri. Dengan peningkatan
yang didominasi oleh perempuan dari keluarga miskin.
Penelitian yang menggunakan data survei tingkat rumah
tangga ini mengatakan bahwa Uganda adalah negara
pertama

di

Sub-Sahara

Afrika

yang

Pendidikan Menengah Universal gratis.

menerapkan
Asankha dan

Takshi menggunakan banyak data yang dikumpulkan
sebelum kebijakan USE dijalankan, untuk kemudian
dibandingkan dengan dampak yang dihasilkan pasca
pelaksanaan

USE

pada

tahun

2009.

Dengan

menggunakan pendekatan kuantitatif disimpulkan bahwa
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siswa perempuan dari keluarga miskin adalah yang paling
banyak mendapatkan menfaat dari kebijakan USE di
Uganda.

Analisis statistik deskriptif dan dan estimasi

ekometrik menemukan bahwa siswa perempuan memiliki
peningkatan akses sebesar 49% pada Sekolah Menengah
Negeri namun tidak ada peningkatan signifikan pada
siswa laki-laki. Dapat diasumsikan bahwa orang tua
mengirim anak perempuan mereka ke sekolah menengah
negeri setelah memastikan adanya pendidikan gratis
sementara pada Sekolah-sekolah swasta tidak mengalami
peningkatan yang signifikan pada pendaftaran. Simpulan
akhir

dari

penelitian

ini

adalah

pemerintah

perlu

memainkan peran pendidikan menengah universal untuk
meningkatkan angka partisipasi kasar.
Hasil penelitian lain dilakukan oleh Ni Wayan Parwati
Asih, I Made Yudana dan I Gusti Ketut Arya Sunu pada
tahun 2014 tentang efektivitas penggunaan dana BOS
pada SMK Teknologi Nasional Denpasar. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Program Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) pada SMK Teknologi Nasional
Denpasar dilihat dari variabel Context, Input, Process,
dan Product. Hasil analisis data menunjukkan bahwa
variabel Context tidak efektif, variabel Input efektif,
variabel Process efektif, dan variabel Product efektif.
Secara umum berdasarkan analisis CIPP Efektivitas
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK
Teknologi Nasional Denpasar tergolong efektif. Meskipun
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tergolong efektif namun terdapat kendala-kendala yang
dihadapi dalam pelaksanaan program BOS baik dari
variabel Contect, Input, Process, dan Product. Untuk itu
disarankan:
kebijakan

1)

peningkatan

terkait

BOS,

pemahaman

tujuan

program

terhadap
BOS,

2)

peningkatan sumber daya manusia, sosialisai/pelatihan,
organisasi/manajemen,

dan

dana

operasional,

3)

perencanaan program secara matang, penyaluran dana
harus tepat waktu, pemanfaatan dana pada kebutuhan
riil, monitoring dan evaluasi dilakukan secara objektif dan
berkesinambungan, dan 4) program peningkatan prestasi
akademik dan non akademik siswa dirancang sebaikbaiknya.
Hasil penelitian relevan lain yang telah dilakukan
oleh

I Wayan Cenik, A.A. Gede Agung, I Made Yudana

dengan judul efektivitas program BOS dalam mendukung
Pendidikan Menengah Universal di SMA Negeri terhadap
153 responden

dengan metode CIPP dan dianalisis

dengan statistik deskriptif terhadap datanya diperoleh
kesimpulan

bahwa

efektivitas

Program

BOS

dalam

mendukung PMU di SMA Negeri Kabupaten Karangasem
tergolong cukup efektif dengan kualitas pelaksanaan
program cukup. Hasil evaluasi dari penelitian ini perlu
dilakukan sosialisasi program yang lebih intensif kepada
masyarakat

yang

menjadi

sasaran

program

BOS,

diadakan pelatihan terhadap pengelola BOS.
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Penelitian

yang

sama

juga

telah

dilakukan

Direktorat Anggaran Departemen Keuangan dengan judul
Efektivitas Dana BOS SMA dengan

metode kualitatif

deskriptif pada SMA PGRI 3 Bandung dan SMA Negeri 20
Bandung

menemukan

permasalahan

dalam

proses

penyaluran BOS yang tidak sesuai dengan jadwal yang
diatur dalam buku Juknis BOS SMA tahun 2015. Hal ini
disebabkan karena kendala dalam pendataan siswa
melalui aplikasi Dapodikmen yang tidak lancar karena
terkait NISN dan keterlambatan pemindah bukuan dari
rekening penampungan ke rekening Sekolah.Sementaran
itu kebijakan keberpihakan kepada siswa miskin telah
dilaksanakan

pada

kedua

sekolah

tersebut

dengan

beberapa perbedaan pada pelaksanaannya. SMA Negeri
20 memberikan pembebasan biaya kepada semua siswa
yang masuk kategori miskin yakni sebnayak 154 orang
dengan

porsi

Sedangkan

penerima

SMA

PGRI

manfaat
3

sebesar

Bandung

15,67%.

memberikan

keringanan biaya sebesar 25% sd 75% dari iuran sekolah.
Simpulan dari penelitian ini penyaluran bos di sekolah
terlambat karena adanya pendataan melalui daodikmen
tidak

lancar

karena

adanya

persepsi

yang

berbeda.kebijakan keberpihakan pada siswa miskin telak
dilaksanakan

tetapi

potensi

siswa

miskin

hanya

mendapatkan keringanan biaya bulanan berupa discount
fee, tidak mampu membayar uang spp dikemudian hari
sehingga memnungkinkan dropout.
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Selain

itu

juga

terdapat

hasil

penelitian

yang

dilakukan oleh Ismanto (2014), Manajemen Pendanaan
Pendidikan Dalam Wajib Belajar 9 tahun. Hasil penelitian
tersebut

menyatakan

bahwa

sekolah

menghadapi

hambatan jumlah Sumber Daya Manusia(SDM) karena
pada struktur SD/MI Negeri tidak memiliki Kepala
Sekolah dan Tata Usaha, Sekolah tidak memiliki SDM
yang memiliki kompetensi perencanaan program dan
pengelolaan anggaran berbasis APBN/APBD, terbatasnya
pemahaman

Kepala

Sekolah

tentang

regulasi

perencanaan program dan keuangan negara /Daerah,
terbatasnya

pengalaman

manajemen

proyek

Kepala

terutama

Sekolah

pelaksanaan

dalam

DAK

dan

Belum optimalnya koordinasi Dinas Pendidikan dan
pemerintah terutama DAK. Ini berarti
manajemen

pendanaan

implementasi
di

Salatiga,Ungaran,Semarang,Demak

SD

,Kendal

dan

Purwodadi masih mengalami kendala.
Lewin

(2008)

pembiayaan

di

dalam

penelitian

negara-negara

tentang

strategi

sub-sahara

Afrika

mengatakan bahwa Kesenjangan tingkat partisipasi pada
pendidikan menengah meningkat di negara-negara subsahara Afrika dan negara berkembang lainnya.
tahun

2002

menengah

di

rata-rata

angka

sub-sahara

partispasi

Afrika

adalah

Pada

pendidikan
25%,

jauh

dibawah Asia Selatan dan Barat Daya 52%, Timur Tengah
dan Afrika Utara 60% Asia Timur dan Pasifik 65% serta
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Amerika Latin dan Karibia 83%.Kesenjangan ini memiiki
konsekuensi serius bagi pertumbuhan ekonomi dan daya
saing negara-negara Sub-Sahara Afrika.
reformasi

pendidikan

Partisipasi

Sekolah

untuk

Diperlukan

meningkatkan

Menengah

dengan

Angka

kondisi

yang

terjangkau oleh masyarakat miskin.Sekolah menengah di
negara-negara

Sub-Sahara

dibandingkan

dengan

PDB

pengembangan

efisiensi

dan

pendidikan

menjadi

Afrika

relatif

mahal

perkapita.
efektivitas

terjangkau

sehingga

jika

Butuh
agar

biaya

berpeluang

untuk meningkatkan jumlah pendaftaran di sekolahsekolah menengah.
Penelitian yang dilakukan

Asankha dan Takashi

menemukan bahwa pendidikan gratis yang ditawarkan
pada sekolah negeri efektif meningkatkan partisipasi
siswa perempuan dalam pendidikan menengah.

Hal ini

dipengaruhi latar belakang sosial budaya Uganda yang
sangat

berbeda

khususnya

dengan

Salatiga

sosial

dalam

hal

budaya

Indonesia

perbedaan

gender.

Perbedaan lain adalah klasifikasi pembiayaan pendidikan
gratis sebagai konsekuensi USE pada sekolah menengah
negeri di Uganda berbeda dengan SMKN 1 Salatiga yang
merujuk pada upaya memberikan layanan pendidikan
berkualitas dengan biaya terjangkau dengan program
Bantuan Opearional Sekolah Kejuruan.
Hal

yang

membedakan

penelitian

ini

dengan

penelitian I Wayan Cenik, A.A. Gede Agung, I Made
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Yudana dengan judul efektivitas program BOS dalam
mendukung Pendidikan Menengah Universal di SMA
Negeri

Kabupaten Karangasem adalah upaya untuk

menggali

lebih

rinci

kompenen-komponen

yang

mempengaruhi pelaksanaan BOS SMK yang tentunya
berbeda

dengan

BOS

SMA

karena

SMK

memiliki

karakteristik keterampilan dan kompetensi yang lebih
spesifik serta berhubungan langsung dengan tingginya
kebutuhan tenaga kerja terampil siap pakai pada masa
mendatang.

Pemahaman yang sama juga membedakan

penelitian ini dengan penelitian tentang efektivitas dana
BOS SMA pada SMA PGRI 3 dan SMA Negeri 20 Bandung,
yang lebih fokus pada sisi manajemen.
Secara substansi Program BOS SMK sebagai sebuah
strategi pembiayaan berbeda dengan strategi pembiayaan
yang diteliti oleh Lewin (2008) di Negara Negara subsahara Afrika walaupun sama-sama bertujuan untuk
meningkat APK.
Penelitian Evaluasi Penggunaan Dana BOS di SMKN
1 Salatiga ini menggunakan metode eveluasi CIPP.
Metode yang sama juga digunakan dalam penelitian Ni
Wayan Parwati Asih, I Made Yudana dan I Gusti Ketut
Arya Sunu pada tahun 2014 adalah untuk mengukur
efektivitas penggunaan dana BOS pada SMK Teknologi
Nasional Denpasar dari variable konteks, input, proses
dan produk. Namun penelitian yang dilakukan pada
SMKN 1 Salatiga memberikan penekanan lebih pada
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kesesuain antara konteks Program BOS yang terintegrasi
dalam kebijakan PMU, tidak hanya untuk memastikan
bahwa program BOS SMK telah dilaksanakan dengan
baik dari sisi manajemen tetapi juga mengetahui sejauh
mana kontribusi Program BOS SMK dalam Kerangka
mensukseskan kebijakan PMU.
Penelitian evaluasi terhadap penggunaan Dana BOS
DaLam

mensukseskan

PMU

di

SMK

Negeri

1

Salatigaberupaya menganalisis bagaimana Context, Input,
Process dan Product.Kelebihan dari penelitian ini adalah
peneliti akan mengungkap lebih dalam mengenai faktor
penghambat

dan

mengidentifikasi

faktor
dan

pendukung

mengakses

serta

berupaya

dampak/

outcome

program BOS bagi pihak-pihak yang berkepentingan
sehingga

dapat

memberikan

masukan

bagi

sekolah

tentang pelaksanaan Program Dana BOS.

2.7

Kerangka Berfikir
Evaluasi terhadap Program BOS di SMK Negeri 1

Salatiga

bertujuan

untuk

mengukur

sejauh

mana

Kontribusi program BOS dalam mensukseskan Kebijakan
Pendidikan Menengah Universal. Model evaluasi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah model CIPP.
Gambaran mengenai kerangka berfikir penelitan dapat
dilihat sebagai berikut:
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Gambar 2.1. KerangkaBerpikir

BAB III
METODE PENELITIAN
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