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 BAB V 

PENUTUP  

 

5.1. Simpulan  

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan 

penelitian serta hasil analisis yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya diperoleh bahwa Pelaksanaan 

Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 7 Salatiga 

masih memiliki kesenjangan antara standar yang 

ditetapkan oleh pemerintah dalam Juknis PIP Tahun 

2015 dengan pelaksanaan yang terjadi di SMP Negeri 

7 Salatiga.  

 
1. Desain Program Indonesia Pintar  

Evaluasi desain menunjukkan bahwa tujuan 

PIP di SMP Negeri 7 Salatiga belum dirumuskan 

sesuai dengan tujuan PIP yang terdapat 

Permendikbud, yaitu untuk meningkatkan akses 

pendidikan, mencegah peserta didik putus sekolah 

dan menarik peserta didik yang belum/putus 

sekolah. Proses pelaksanaan PIP di sudah rumuskan 

berdasarkan mekanisme pelaksanaan dalam 

Permendikbud. Sumber daya manusia dan sarana 

prasarana dirumuskan berdasarkan standar yang 

terdapat dalam Permendikbud.   
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2. Instalasi Program Indonesia Pintar  

Evaluasi instalasi menunjukkan bahwa tujuan 

PIP yang hendak dicapai dalam pelaksanaan di SMP 

Negeri 7 Salatiga belum sesuai dengan tujuan yang 

tertuang dalam Permendikbud. Proses pelaksanaan 

PIP yang dilaksanakan sudah sesuai dengan 

mekanisme pelaksanaan PIP dalam Permendikbud. 

Tim pelaksana yang terbentuk sudah mengerjakan 

tugasnya dengan mengusulkan peserta didik melalui 

yang belum memiliki KIP melalui dapodik dan 

memantau proses pengambilan dana PIP. sarana dan 

prasarana yang diperlukan sudah mendukung 

pelaksanaan PIP. 

 
3. Proses Program Indonesia Pintar  

Evaluasi proses menunjukkan bahwa program 

yang telah rencanakan oleh pihak SMP Negeri 7 

Salatiga sudah dilaksanakan dengan baik. Namun 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan PIP belum 

sesuia dengan Permendikbud. Faktor pendukung 

pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 Salatiga adalah: 1) 

orangtua antusias dalam membantu tim pelaksana 

melengkapi dokumen yang harus dipersiapkan pada 

saat proses pengusulan, 2) sosialisasi bagi peserta 
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didik dan orangtua penerima PIP yang transparan, 3) 

koordinasi yang baik dengan tim pelaksana PIP. 

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam 

pelaksanaan PIP adalah: 1) waktu penyaluran dana 

PIP yang cukup lama, 2) pengawasan yang masih 

kurang dari dinas pendidikan, 3) pengumpulan bukti 

pembelian barang yang sangat sulit dari penerima 

dana PIP, 4) tim pelaksana mengalami kesulitan 

dalam menghubungi peserta didik yang sudah keluar 

dari sekolah tapi masih menerima PIP. 

 

4. Produk Program Indonesia Pintar  

Evaluasi produk menunjukkan bahwa 

pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 Salatiga sudah 

dapat membantu peserta didik penerima PIP: a) 

membeli kebutuhan sekolah, b) dapat melunasi biaya 

pendidikan di sekolah, c) peserta didik semakin 

semangat datang ke sekolah. Pihak sekolah berharap 

PIP di SMP Negeri 7 Salatiga terus berlanjut dan 

kuota penerima PIP dapat bertambah setiap tahun, 

sehingga peserta didik yang kurang mampu terus 

mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. 
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5. Perbandingan Manfaat dan Biaya Program 

Indonesia Pintar  

Manfaat yang diperoleh peserta didik setelah 

melaksanakan PIP di SMP Negeri 7 Salatiga adalah: 

a) lebih percaya diri ke sekolah, b) proses 

administrasi dapat berjalan lancar, dan c) motivasi 

ke sekolah dapat meningkat. Banyak manfaat yang 

diperoleh oleh peserta didik yang menerima PIP di 

SMP Negeri 7 Salatiga, namun dana yang diterima 

setiap tahun masih sangat kurang dan belum 

mampu memenuhi seluruh kebutuhan peserta didik 

sesuai dengan manfaat yang ingin dicapai 

pemerintah dalam Permendikbud.   

 

5.2. Implikasi  

Berdasarkan kesimpulan yang telah 

dikemukakan di atas, maka implikasi dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Implikasi Teoritis  

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa 

teori kebijakan pendidikan merupakan salah satu 

kebijakan pemerintah yang dapat meningkatkan 

akses pendidikan bagi peserta didik kurang mampu. 

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar berusaha 

memberikan bantuan kepada peserta didik sehingga 
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tidak ada yang putus sekolah karena kesulitan 

ekonomi. Sesuai dengan pendapat Baharuddin 

(1982) bahwa penyebab anak putus sekolah adalah 

1) faktor kependudukan merupakan faktor yang 

berasal dari keadaan lingkungan yang ada dalam 

suatu penduduk tertentu, seperti angka kelahiran 

dan kematian. Hal ini juga berkaitan dengan faktor 

ledakan usia sekolah yang dapat mempengaruhi 

anak putus sekolah ketika angka kelahiran 

meningkat, menyebabkan anak usia sekolah juga 

meningkat, persaingan untuk meraih hidup yang 

layakpun semakin meningkat, 2) faktor biaya atau 

ekonomi berkaitan dengan faktor kemiskinan, ketika 

berbicara mengenai faktor kemiskinan maka faktor 

ekonomi yang sangat terlihat, ketika kebutuhan 

sekolah semakin banyak dengan keadaan ekonomi 

yang rendah maka akan berakibat pada putus 

sekolah, 3) faktor sarana adalah faktor mengenai 

alat-alat yang digunakan secara langsung dalam 

proses pendidikan, 4) faktor sekolah ialah faktor 

tentang keadaan suatu sekolah, dapat berupa 

keadaan fisik sekolah seperti fasilitas dalam sekolah 

dapat juga berupa hubungan antara siswa dengan 

gurunya disekolah, 5) faktor intelegensi merupakan 

faktor tentang kemampuan, kecerdasan, kepintaran 
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dan kedisiplinan siswa dalam sekolah. ketika 

intelegensinya rendah akan berpengaruh pada 

terjadinya anak putus sekolah.  

Berdasarkan pendapat di atas, sangat jelas 

untuk dipahami bahwa kesulitan ekonomi dan 

rendahnya pendidikan sangat berpengaruh terhadap 

keberlanjutan pendidikan di jenjang selanjutnya. 

Oleh karena itu hasil penelitian ini dapat menjadi 

bahan petimbangan bagi Pemerintah dan sekolah 

agar dapat memperhatikan faktor-faktor yang sudah 

disebutkan di atas, sehingga diharapkan 

pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dalam 

meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga yang 

kurang mampu.   

 
2. Implikasi Praktis  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 

7 Salatiga sudah berjalan sebagaimana yang 

diharapkan pemerintah, hanya saja masih terdapat 

berbagai kesenjangan antara yang seharusnya dan 

yang terjadi di sekolah, seperti semua tujuan yang 

diharapkan pemerintah belum semuanya dapat 

tercapai, pemanfaatan dana belum sepenuhnya 

digunakan untuk keperluan pendidikan karena 
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dipegang oleh orangtua, dana yang diterima tidak 

sesuai dengan Permendikbud. Oleh karena itu, hasil 

penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan 

bagi pemerintah dan sekolah dalam mempersiapkan 

pelaksanaan Program Indonesia Pintar.   

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan 

masukan bagi pemerintah terkait dengan proses 

pengambilan dana. Pemerintah harus mengupayakan 

agar pengambilan dana tidak membuat peserta didik 

ketinggalan pelajaran karena harus meninggalkan 

pelajaran untuk mengambil dana di Bank. Begitu 

juga dengan pencairan dana, hendaknya pemerintah 

tidak mencairkan dana terlalu lama, sehingga dana 

PIP dapat diterima oleh peserta didik sebelum lulus 

dari sekolah. Adanya kesulitan yang dihadapi oleh 

tim pelaksana dalam mencari anak yang sudah tidak 

sekolah, kiranya mendapat perhatian dan kebijakan 

dari pemerintah sehingga dananya dapat diberikan 

kepada peserta didik yang lebih membutuhkan.  

5.3. Saran  

Berdasarkan simpulan di atas, beberapa hal 

yang dapat disarankan sebagai berikut:  

1. Bagi Sekolah 

Sekolah harus merencanakan pelaksanaan PIP 

berdasarkan Permendikbud dan lebih intensif 
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dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain 

(Komite sekolah dan orangtua).  

2. Bagi Orangtua  

Orangtua harus mendukung anak dalam 

mengumpulkan kwitansi pembelian barang dari 

dana PIP.  

3. Bagi Dinas Pendidikan  

Dinas pendidikan perlu melakukan monitoring 

dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program 

Indonesia Pintar, secara khusus di SMP Negeri 7 

Salatiga.  

4. Bagi BAPPENAS, Kemenkeu, dan Kemendikbud 

Program Indonesia Pintar dilanjutkan dengan 

mempertimbangkan pemberian dana secara tunai 

oleh penerima. Untuk menghindari 

penyelewengan dana oleh orangtua.  

 

 


