
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam proses pembelajaran tidak bisa lepas dari biaya. Berdasarkan 

Undang – Undang Nomor 60 Tahun 2011(1:1) tentang larangan pungutan biaya 

pendidikan pada sekolah dasar dan menengah, biaya pendidikan adalah 

sumberdaya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untuk 

menyelengarakan pendidikan. Untuk meringankan biaya pendidikan itu, maka 

pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan  Nasional pasal 6 yang mewajibkan warga negara yang berusia 7-15 

tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan pada pasal 11 pemerintah dan 

pemerintah daerah akan menanggung biaya pendidikan dasar tersebut.  

 Dalam rangka mewujudkan wajib belajar 9 tahun yang bermutu, 

pemerintah membuat kebijakan yang dapat meringankan biaya wajib belajar 9 

tahun yang dikenal dengan Bantuan Operasional Sekolah. Bantuan Operasional 

Sekolah secara khusus diberikan  kepada sekolah setingkat Sekolah Dasar dan 

Sekolah Menengah Pertama negeri dan swasta  supaya anak – anak dapat 

menyelesaikan pendidikan dasarnya dengan lancar tanpa terhambat biaya 

pendidikan. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang diberikan pemerintah 

diharapkan bisa meringankan beban orang tua dalam pembiayaan sekolah, dengan 

begitu  diharapkan tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak sekolah maupun 

putus sekolah dikarenakan kekurangan biaya. 



Pemberian dan Bantuan Operasional Sekolah sudah dimulai pada tahun 

2005 pada awal tahun pelajaran 2005/2006. Pemberian dana Bantuan Operasional 

Sekolah disesuaikan dengan jumlah siswa disetiap sekolah. Pemberian dana 

Bantuan Operasional Sekolah ini berbeda dengan bantuan pemerintah untuk siswa 

tidak mampu(miskin), karena pada pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah 

ini setiap siswa mendapatkan dana untuk pembiayaan kegiatan operasional 

Sekolah. 

 Bantuan Operasional Sekolah  untuk tingkat Sekolah Dasar sederajat pada 

tahun 2011, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp. 397.000/anak di tingkat 

kabupaten dan Rp. 400.000 di tingkat kota, untuk tingkat Sekolah Menengah 

Pertama sederajat sebesar Rp. 570.000/anak ditingkat kabupaten dan sebesar Rp. 

575.000 ditingkat kota. Dana Bantuan Operasional Sekolah ini dapat 

dipergunakan untuk pendanaan pembelian buku teks pelajaran yang hak ciptanya 

sudah dibeli oleh pemerintah dan jika sisa bisa dipergunakan untuk pembiayaan 

yang lainnya, seperti biaya listrik, gaji tenaga honorer, perawatan sekolah dll.  

Dari dana tersebut diharapkan dapat menggratiskan siswa, namun dana 

yang diterima sekolah khususnya Sekolah Dasar Negeri di kecamatan Sumowono  

Kabupaten Semarang masih belum mencukupi. Sekolah tidak berani menarik 

uang sumbangan dari orang tua siswa, untuk dapat menjalankan kegiatan 

pembelajaran di sekolah, maka kepala sekolah bersangkutan mengambil 

keputusan untuk membuat skala prioritas pengeluaran untuk pembiayaan 

operasional di sekolah tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa tujuan pemberian 

dana Bantuan Operasional Sekolah adalah  menyediakan dana untuk pendanaan 



pembiayaan pendidikan nonpersonalia demi mewujudkan pendidikan dasar 

sembilan tahun yang bermutu belum tercapai, karena masih banyak sekolah yang 

masih harus membuat skala prioritas untuk biaya operasionalnya, dengan kata lain 

kebutuhan operasionalnya belum semua terpenuhi. 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

Dari latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut:”Seberapa tingkat kecukupan dana Bantuan Operasional 

Sekolah untuk Pembiayaan Pendidikan ditingkat Sekolah Dasar Negeri di 

Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang tahun 2011?” 

1.3. Tujuan  Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui  tingkat kecukupan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk 

pembiayaan pendidikan ditingkat Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Sumowono 

Kabupaten Semarang tahun 2011 . 

1.4.   Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

dibidang pendidikan mengenai tingkat kecukupan pemanfaatan dana 

Bantuan Operasional Sekolah untuk pembiayaan pendidikan ditingkat 

pendidikan dasar negeri di Kabupaten Semarang. 

 

 



b. Manfaat praktis 

1. Manfaat bagi penulis 

Sebagai media untuk mendapatkan pengalaman langsung 

dalam penelitian sehingga dapat menerapkan ilmu yang 

diperoleh dalam kehidupan nyata. 

2. Manfaat bagi pemerintah terkait 

Pemerintah bisa mengevaluasi keberhasilan pemberian dana 

Bantuan Operasional Sekolah di wilayah Kabupaten 

Semarang. 


