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ABSTRAK 
 

“PERANAN PENGANGGARAN DALAM MENUNJANG 
EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN  OPERASIONAL SEKOLAH 

(BOS)” 
(Studi Kasus Pada Dinas Pendidikan Dasar di Kabupaten Garut) 

 

Pengelolaan Dana Bantuan operasional sekolah merupakan aktivitas 
yang tak terpisahkan dari pencapaian tujuan sekolah yang diharapkan. 
Sekolah juga harus mengawasi pengelolaan pembiayaan pendidikan yang 
dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan disesuaikan 
dengan karakteristik lingkungan pendidikan. juga diharapkan dapat 
meringankan beban biaya pendidikan murid yang kurang mampu, berasal 
dari pengalokasian dari anggaran APBN yang diperuntukkan pendidikan 
tingkat dasar hingga menengah, dan sejak tahun 2005 dana tersebut mulai 
direalisasikan dengan langsung dikucurkan melalui rekening masing-masing 
sekolah. Sekolah sebagai suatu entitas organisasi harus mampu mengelola 
Dana BOS dengan penyusunan anggaran yang baik agar program ini 
berjalan lancar dan transparan yang dilakukan dengan pengawasan secara 
efektif dan terpadu. Dana BOS yang diterima sekolah dikelola secara 
mandiri melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).  

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan anggaran 
dalam menunjang efektivitas program Bantuan Operasional Sekolah pada 
SD Negeri Kabupaten Garut, mulai dari penyusunan anggaran, realisasi 
penerimaan dan penggunaan pembiayaan, pembukuan, dan pelaporan 
pertanggungjawaban.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 
adalah metode deskriftif analitis yaitu metode yang berusaha 
mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, 
menyajikan dan menganalisisnya sehingga dapat memberikan perbandingan 
yang cukup jelas mengenai objek yang diteliti yang kemudian dapat ditarik 
kesimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan  dengan penelitian 
lapangan melalui observasi,wawancara, dan kuesioner. Sedangkan 
penelitian kepustakaan berasal dari literatur yang berhubungan dengan 
penelitian. 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diperoleh hasil sebesar 73,17% 
yang berarti disimpulkan bahwa penyusunan anggaran di Dinas Pendidikan 
cukup efektif, 70% hasil prosedur pelaksanaan penggunaan anggaran 
bantuan operasiaonal sekolah cukup efektif. Sebesar 77,77 %  anggaran 
sangat berperan dalam menunjang efektivitas program (BOS)  pada Dinas 
Pendidikan Kabupaten Garut. 
Berdasarkan hasil perhitungan diatas,hipotesis yang telah penulis 
kemukakan yaitu “Penganggaran sangat berperan dalam menunjang 
efektivitas program Bantuan Operasional Sekolah”, diterima. 


