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LANDASAN TEORI 

 

2.1.Pengertian Evaluasi  

Suchman (1961, dalam arikunto, 2009 : 1) memandang evaluasi sebagai 

proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang telah 

direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.  

 

Evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur suatu 

kegiatan. Dengan melakukan evaluasi dapat diketahui sampai tingkat mana suatu 

kegiatan yang sudah berlangsung. 

Worthen dan Sanders (1973, dalam arikunto, 2009 : 1) evaluasi adalah 

kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu: dalam mencari sesuatu 

tersebut, juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai 

keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang 

diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. 

 

Suatu kegiatan perlu dilakukan evaluasi, supaya dari evaluasi tersebut 

dapat diketahui faktor-faktor penghambat maupun pendukung dari suatu kegiatan. 

faktor – faktor yang didapat dari evaluasi ini sangat berguna untuk mencapai 

tujuan yang sudah ditentukan. 

Stufflebeam (1971, dalam arikunto, 2009 : 2) mengatakan bahwa evaluasi 

merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang sangat 

bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. 

 

 Setelah suatu kegiatan dilakukan evaluasi, maka dari evaluasi itu dapat 

diketahui informasi apa saja yang dapat digunakan sebagai pedoman pengambilan 

keputusan untuk kegiatan selanjutnya.  

Suharsimi Arikunto dan Abdul Jabar (2009:2) evaluasi adalah kegiatan 

untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya 

informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam 

mengambil sebuah keputusan.  



Melalui evaluasi, suatu kegiatan dapat diketahui informasi sejauh mana 

tujuan suatu kegiatan itu terlaksana. Informasi sejauh mana tercapainyai tujuan 

suatu kegiatan dapat digunakan sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan 

selanjutnya. 

Definisi – definisi evaluasi diatas tidak hanya menegaskan bahwa evaluasi 

hanyalah menilai tercapainya tujuan suatu kegiatan, namun juga dapat diketahui 

informasi- informasi yang berguna sebagai dasar penentuan keputusan 

selanjutnya. 

2.2. Pengertian Biaya 

Biaya adalah pengorbanan yang mutlak harus diadakan atau harus 

dikeluarkan agar dapat diperoleh hasil (produk dan atau jasa). (kusjadi, 2009: 92) 

 

Biaya adalah pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk dapat memperoleh 

hasil yang diinginkan dan dinyatakan dalam bentuk uang. Biaya dibedakan 

menjadi dua yaitu biaya tetap (fixed cost)dan biaya variabel (variable cost). 

2.2.1. Biaya Tetap(fixed cost) 

Biaya tetap adalah biya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar 

volume kegiatan tertentu. (Mulyadi, 2010 : 15) 

 

2.2.2. Biaya Variabel(variable cost) 

Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan. (Mulyadi, 2010 : 15) 

 

2.3. Biaya Pendidikan 

Biaya pendidikan adalah semua pengeluaran yang memiliki kaitan 

langsung dengan penyelengaraan biaya pendidikan. Pengeluaran yang tidak 

memiliki kaitan langsung dengan penyelengaraan pendidikan dapat disebut 

dengan pemborosan, atau pengeluaran yang mestinya dapat dicegah. 

(Harsono,2007:9) 

 



Biaya pendidikan merupakan pengeluaran yang digunakan untuk 

berlangsungnya kegiatan pendidikan, baik yang secara langsung digunakan dalam 

proses pembelajaran maupun yang tidak langsung. 

Harsono (2007:9) biaya pendidikan dapat digolongkan menjadi empat 

jenis, yaitu: 

1. biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah 

2. biaya pendidikan yang  dikeluarkan oleh masyarakat orang tua/wali 

siswa 

3. biaya pendidikan yang  dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang 

tua/wali siswa, misalnya sponsor dari lembaga keuangan atau 

perusahaan 

4. biaya pendidikan yang  dikeluarkan oleh lembaga pendidikan itu 

sendiri. 

 

Dedi supriadi (2003:3) biaya pendidikan yaitu semua jenis pengeluaran 

yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang 

maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang).  

 

Pendidikan formal tidak bisa lepas dari yang namanya biaya. Biaya 

pendidikan digunakan untuk memperlancar jalannya proses pendidikan dan 

supaya tujuan pendidikan yang diinginkan dapat tercapai. 

Anwar , 1991: Gaffar, 1991: Thomas, 1972 (dalam dedi supriadi : 2003) 

mengkategorikan biaya pendidikan menjadi tiga kategori yaitu: 

1. biaya langsung dan biaya tidak langsung 

2. biaya pribadi dan biaya sosial 

3. biaya dalam bentuk uang dan bukan dalam bentuk uang 

 

Biaya langsung adalah semua pengeluaran yang secara langsung 

menunjang penyelengaraan pendidikan. Biaya tidak lagsung adalah pengeluaran 

yang secara langsung menunjang penyelengaraan pendidikan tetapi 

memungkinkan proses pendidikan tersebut berlangsung di sekolah, misalnya 

biaya transportasi, biaya jajan. 

 

Biaya pribadi adalah pengeluaran keluarga untuk pendidikan atau dikenal 

dengan pengeluaran rumah tangga. Biaya sosial adalah biaya yang dikeluarkan 

oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak 

yang dihimpun oleh pemerintah kemudian digunakan untuk membiayai 

pendidikan. 

 



2.4. Biaya Operasional Satuan Pendidikan 

Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) adalah bagian dari dana 

pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan 

agar kegiatan pendidikan dapat berlangsung sesuai standar nasional pendidikan 

secara teratur dan berkelanjutan.(PP 19/2005 pasal 1) 

 

Jenis biaya satuan pendidikan sekolah menurut PP 48  tahun 2008 pasal 3 terdiri 

atas: 

a. Biaya investasi 

Biaya investasi yang terdiri dari : 

1. Biaya investasi lahan pendidikan 

2. Biaya investasi selain lahan pendidikan 

b. Biaya operasi 

Biaya operasi yang terdiri dari : 

1. Biaya personalia 

Biaya personalia satuan pendidikan terdiri atas: 

a) Gaji pokok pegawai pada satuan pendidikan; 

b) Tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada 

satuan pendidikan; 

c) Tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan 

pendidikan; 

d) Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional diluar guru 

dan dosen; 

e) Tunjangan profesi bagi guru dan dosen; 

f) Tunjangan khusus bagi guru dan dosen; 

g) Maslahat tambahan bagi guru dan dosen; dan 

h) Tunjangan kehormatan bagi guru dan dosen yang memiliki 

jabatan profesor atau guru besar. 

Biaya personalia penyelenggaraan dan /atau pengelolaan 

pendidikan, yang terdiri atas: 

a) Gaji pokok; 

b) Tunjangan yang melekat pada gaji; 

c) Tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan  

d) Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional. 

2. Biaya non personalia 

Biaya non personalia terdiri atas: 

a) Alat tulis sekolah; 

b) Bahan dan alat habis pakai; 

c) Daya dan jasa; 

d) Pemeliharaan dan perbaikan ringan; 

e) Transportasi; 

f) Konsumsi; 

g) Asuransi; 

h) Pembinaan siswa; dan 

i) Penyusunan data dan laporan. 



c. Bantuan biaya pendidikan 

d. Beasiswa 

2.4.1. Karakterisitk Biaya Operasional Sekolah 

Biaya operasional sekolah terdiri dari dua komponen, yaitu biaya tetap dan 

biaya variabel. Adapun biaya operasional sekolah yang termasuk dalam biaya 

tetap adalah : daya dan jasa, pemeliharaan dan perbaikan ringan, transportasi, 

konsumsi, asuransi, penyusunan data dan laporan. Biaya yang termasuk dalam 

biaya variabel adalah : alat tulis sekolah, bahan dan alat habis pakai, pembinaan 

siswa. 

 

2.5. Bantuan Operasional Sekolah  

Bos adalah program pemerintah untuk menyediakan pendanaan biaya 

nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib 

belajar. (panduan BOS, 2009:8) 

 

BOS atau Bantuan Operasional Sekolah merupakan salah satu bentuk 

tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat karena pemerintah mempunyai 

program wajib belajar sembilan tahun. 

Bantuan Operasional Sekolah merupakan dana yang dialokasikan kepada 

daerah kabupaten dan kota untuk meringankan beban masyarakat terhadap 

pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang 

bermutu.(pedoman umum alokasi BOS 2011) 

 

Dari pengertian Bantuan Operasional Sekolah diatas dapat disimpulkan 

bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah adalah dana yang dialokasikan 

pemerintah untuk membantu masyarakat dalam pembiayaan  non personalia 

dalam rangka mewujudkan wajib belajar sembilan tahun yang bermutu. 

Biaya non personalia terdiri dari pembiayaan untuk : alat tulis sekolah, 

bahan dan alat habis pakai, daya dan jasa, pemeliharaan dan perbaikan ringan, 



transportasi, konsumsi, asuransi, pembinaan siswa dan penyusunan data dan 

laporan. 

Dari seluruh dana Bantuan Operasional Sekolah yang diterima sekolah, 

sekolah wajib menggunakan dana tersebut untuk mendanai kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut : 

1) Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, 

yaitu meliputi biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi 

pendaftaran, pendaftaran ulang dan kegiatan lain yang berkaitan 

langsung dengan kegiatan tersebut (fotocopy, konsumsi panitia, 

uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru dan lain 

sebagainya yang relevan). 

2) Pembelian buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan. 

3) Pembelian buku teks pelajaran untuk dikoleksi di perpustakaan. 

Pengadaan buku teks pelajaran harus memperhatikan pada 

Buku Sekolah Elektronik. 

4) Pembiayaan kegiatan pembelajaran remidial, pembelajaran 

pengayaan, olah raga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, 

palang ,merah remaja dan sejenisnya. 

Dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut seperti 

pengeluaran alat tulis, bahan dan pengadaan materi termasuk honor 

mengajar jam tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi 

dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba. 



5) Membiayai ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan 

laporan hasil belajar siswa. 

Dapat digunakan untuk membayar honor pengawas ujian/ulangan, 

penulis soal ujian, koreksi hasil ujian, panitia ujian, honor guru 

dalam rangka penyusunan rapor siswa, membeli bahan dan 

pengadaan soal dan lain-lain yang relevan dengan kegiatan 

tersebut. 

6) Membeli bahan habis pakai. 

Digunakan untuk membeli bahan pendukung proses belajar 

mengajar seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, 

bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan 

koran dan makanan dan minuman  untuk kebutuhan sehari-hari di 

sekolah. 

7) Membayar langganan daya dan jasa 

Untuk membayar langganan listrik, air dan telepon yang ada di 

sekolah. 

8) Membayar biaya perawatan sekolah 

Digunakan untuk keperluan biaya perawatan ringan seperti 

pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, 

perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan 

fasilitas sekolah lainnya. 

9) Pembayaran honorarium bulanan guru hinorer dan tenaga 

kependidikan honorer. 



Untuk sekolah dasar diperbolehkan untuk membayar honor tenaga 

yang membantu administrasi Bantuan Operasional Sekolah. 

10)  Pengembangan profesi guru 

Dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pelatihan, MGMP. 

Pengeluaran untuk kegiatan tersebut seperti honorarium nara 

sumber, penulis naskah materi paparan, honor peserta, pengadaan 

alat tulis, bahan, penggandaan materi, trasport dan konsumsi. 

11)  Memberi bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang 

menghadapi masalah biaya transportasi dari dan ke sekolah. 

Dipergunakan untuk meringankan biaya transportasi dari dan ke 

sekolah bagi siswa miskin. 

12)  Membiayai kegiatan dalam kaitan dengan pengelolaan Bantuan 

Operasional Sekolah, seperti : Alat Tulis Kantor, penggandaan, 

surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan 

laporan Bantuan Operasional Sekolah dan biaya transportasi dalam 

rangka pengambilan dana Bantuan Operasional Sekolah. 

13)  Pembelian personal komputer untuk kegiatan belajar siswa, 

maksimum 1 set untuk Sekolah Dasar dan 2 set untuk Sekolah 

Menengah Pertama. 

14)  Bila seluruh komponen 1 s.d 13 telah terpenuhi pendanaannya dari 

BOS dan masih terdapat sisa, maka sisa dana Bantuan Operasional 

Sekolah tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, 

media pembelajaran, mesin ketik dan mebeler sekolah. 



Waktu penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah berlangsung empat 

(4) periode yaitu selama tiga bulan sekali setiap tahunnya. Periode pertama pada 

bulan Januari-Maret, periode kedua pada bulan April-Juni, periode ketiga pada 

bulan Juli-September dan periode keempat pada bulan Oktober-Desember. 

Secara umum, tujuan program BOS adalah untuk meringankan beban 

masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan 

tahun yang bermutu. 

Tujuan khusus dari program BOS adalah: 

a. Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari 

beban biaya operasional sekolah, baik sekolah negeri maupun 

swasta. 

b. Menggratiskan bagi seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri 

terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada RSBI dan SBI. 

c. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah 

swasta.(Panduan BOS, 2009:3) 

 

Dari tujuan di atas sudah jelas sekali bahwa pemerintah sudah memberikan 

perhatian khusus kepada dunia pendidikan supaya warganya dapat menikmati 

pendidikan yang bermutu dan pemerintah sudah menanggung biayanya. Dengan 

begitu masyarakat dapat menikmati fasilitas dari pemerintah dengan sebaik-

baiknya. 

 

2.6. Hasil penelitian terdahulu 

Adapun hasil penelitin yang relevan yang mendekati judul penelitian ini 

adalah : 

1.  Hasil penelitian Abdul Kadir Karding tahun 2008 dengan judul 

“Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah 

Menengah Pertama Negeri di Kota Semarang”. Dari penelitian yang 

dilakukan Abdul Kadir Karding menyatakan bahwa hasil evaluasi telah 



mengungkapkan bahwa pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah 

tahun 2007 untuk SMP Negeri di Kota Semarang telah dilaksanakan 

dengan baik.  

2. Hasil penelitian Satya Adhi Hogantara tahun 2011 dengan judul “ 

Evaluasi Bantuan Operasional Sekolah di Kota Semarang”. Dari 

penelitian yang dilakukan Satya Adhi Hogantara menyatakan bahwa 

program BOS merupakan kebijakan yang progresif. 

3. Hasil penelitian Sinta Renny Yuliani tahun 2010 dengan judul 

“Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

Pada Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan 

Sidomukti Salatiga”.  Dari penelitian yang dilakukan oleh Sinta Renny 

Yuliani menunjukan bahwa pengelolaan BOS di Sekolah Dasar 

Sidomukti Salatiga antara pengguna jasa dengan penyedia jasa terkait 

dengan pengelolaan BOS pada akuntabilitas dan partisipasi publik 

terdapat perbedaan persepsi, sementara pada transparasi tidak terdapat 

perbedaan persepsi. Sekolah sudah transparan dengan mengumumkan 

informasi BOS kepada komite sekolah dan orang tua siswa. 

4. Hasil penelitian Nafisatul Muflikhati tahun 2011 dengan judul 

“Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) Di MI 1 Medayu, Kec. Suruh, Kab. Semarang”. Dari penelitian 

yang dilakukan oleh Nafisatul Muflikhati menyatakan bahwa 

pelaksanaan BOS di MI 1 Medayu kurang efektif, karena MI 1 



Medayu tidak mengumumkan di papan pengumuman hal-hal yang 

berkaitan dengan Bantuan Operasional Sekolah. 

2.7. Kerangka Berfikir 

Gambar 2.1 
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