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ABSTRACT 

 

Suwardi. Poor management of Student Special Scholarship (BKMM) in SMA N 3 Klaten. 
Thesis. Surakarta : Graduate Program University. Of 2012. 
 

The research was carried out includes 3 (three) goals. First,describe the 
characteristics of planning in the management of the Poor Students Special Scholarship. 
Second, describe the characteristics of the implementation of the management of the Poor 
Students Special Scholarship. Third, describe the characteristics and follow-up evaluation 
in the management of Poor Students Special Scholarship in SMA Negeri 3 Klaten. 

 
This type of research in this study is qualitative research. The study intended to 

reveal symptoms through holistic-contextual data collection from the natural background 
by using self-research as a key instrument. Qualitative research is descriptive and tend to 
use inductive analysis approach. Data sources include primary and secondary data. 
Sources of data obtained directly from the informants in the field through in-depth 
interviews of principals, vice principals, teachers, administrative staff, and school 
committees. Secondary data obtained indirectly from informants in the field and 
documents. Collecting data through interviews, observations, and documents. Data 
analysis in this study conducted through the steps of data reduction, data presentation, and 
take kesimpulan. In the data reduction stage, researchers collected on the study. In the 
presentation phase, data is arranged in a systematic or simultaneously so that the data 
obtained can explain or answer the problem under study. Phase conclusions in  bentuk 
descriptive as the research report. 

Based on the results of research on the management of the Poor Students Special 
Scholarship, it can be concluded as follows. Planning in the management of Poor Students 
Special Scholarship in SMA Negeri 3 Klaten include the delivery of information, 
gathering requirements, applicant selection, and delivery of the proposed Special 
Scholarship for Poor Students Educational Service District. Implementation of Special 
Student Scholarship in the management of the Poor in SMA Negeri 3 Klaten include the 
provision of Special Student Scholarship fund Poor fit the data, making proof of receipt, 
and penyusunan SPJ. Evaluation and follow-up in the management of Poor Students 
Special Scholarship in SMA Negeri 3 Klaten include evaluation planning, implementation, 
monitoring of students who received funding for follow-up next year. 

 
Key words : management scholarship, special scholarships, poor student. 
 
 
Pendahuluan 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menjamin 

kelangsungan suatu negara, terlebih di era globalisasi sangat diperlukan sumber daya 

manusia yang berkualitas. Peningkatan rasa tanggung jawab global  memerlukan 

Pengelolaan Bea Siswa Khusus Murid Miskin (BKMM) Di SMA Negeri 3 Klaten 
Kabupaten Klaten 

Oleh : Suwardi 
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informasi yang cepat dan tepat serta kecerdasan yang memadai. Tingkat kecerdasan 

suatu bangsa yang rendah sukar untuk dapat meningkatkan tanggung jawabnya 

terhadap perbaikan kehidupan sendiri, apalagi kehidupan global (Tilaar, 2004 : 4 – 5). 

Tujuan Pendidikan Nasional tidak dapat dipisahkan dari tujuan nasional, 

sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinia ke-

empat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), 

pada Bab II Pasal 3 dinyatakan:  

 
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 
yang demokratis serta bertanggung jawab (Anonim, 2003 : 3).  
 

Program pendidikan yang berkualitas harus efektif. Program pendidikan akan 

berkualitas bila hasil belajar yang dimaksud telah didefinisikan secara jelas dan 

pencapaian belajar didokumentasikan serta dikomunikasikan secara persuasif. Oleh 

karena itu perlu adanya evaluasi untuk mengetahui hasil yang diharapkan sudah 

tercapai atau belum. Jadi, perencanaan akademik tidak hanya sekedar pada desainnya, 

tetapi juga pada implementasi dan evaluasinya (Nurkolis, 2006 : 77).  

Banyaknya siswa yang putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi menunjukkan fenomina sosial bahwa semakin miskin 

masyarakat semakin sulit untuk mengakses pendidikan. Fenomina itu diperkuat 

dengan fakta bahwa disparatis angka partisipasi pendidikan antar daerah masih cukup 

tinggi. Salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan, khususnya  pada kelompok 

masyarakat  miskin adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung dan biaya 

tidak langsung. Biaya langsung di antanya meliputi iuran sekolah, buku, 

pakaian/seragam, dan alat tulis. Sedangkan biaya tidak langsung di antaranya adalah 

biaya transportasi, uang saku, dan biaya lain-lain.  

Penduduk miskin tidak akan mampu menjangkau pendidikan apabila tidak ada 

bantuan dari pemerintah. Pemerintah tidak akan tinggal diam menghadapi masalah ini. 

Kebijakan yang berpihak kepada siswa miskin (pro poor policy) diluncurkan oleh 
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pemerintah. Kebijakan tersebut pada intinya akan membantu siswa miskin untuk 

mendapatkan layanan pendidikan. Dalam hal ini salah satu kebijakan pemerintah 

adalah adanya program Beasiswa Khusus Murid Miskin (BKMM). BKMM merupakan 

bentuk keberpihakan pemerintah terhadap siswa miskin, walaupun jumlahnya belum 

menjangjau semua siswa miskin. 

Pembiyaan pendidikan tidak akan pernah tetap akan tetapi selalu berkembang 

dari tahun ke tahun. Secara garis besar perubahan biaya pendidikan dipengaruhi oleh 

dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal mencakup 

berkembangnya demokrasi pendidikan, kebijakan pemerintah, dan tuntutan akan 

pendidikan. Faktor internal mencakup tujuan pendidikan, pendekatan yang digunakan, 

materi yang disajikan, tingkat pendidikan, dan jenis pendidikan (Arikunto dan Yuliana, 

2008: 320-321). 

Dari uraian di atas dan banyaknya permasalahan dalam pemberian BKMM di 

sekolah, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengelolaan bantuan khusus 

murid miskin. Penelitian ini akan mencari informasi apakah pelaksanaan kegiatan 

BKMM dilakukuan sesuai prosedur atau tidak. Judul yang diambil peneliti adalah 

“Pengelolaan Beasiswa  Khusus Murid Miskin (BKMM) di SMA Negeri 3 Klaten 

Kabupaten Klaten”.  Pengambilan lokasi SMA Negeri 3 Klaten dengan alasan sekolah 

tersebut terdapat  banyak siswa menerima dana Beasiswa Khusus Murid Miskin. 

Sebagian besar siswa yang bersekolah di SMA Negeri 3 Klaten berasal dari keluarga 

ekonomi menengah ke bawah.  

 

B. Kajian Teori  

1. Beasiswa Khusus Murid Miskin  

Beasiswa Khusus Murid Miskin (BKMM) merupakan bentuk keberpihakan 

pemerintah terhadap siswa miskin.  Sebagaimana tercantum dalam Pedoman 

Pelaksanaan dan Pengelolaan Beasiswa Khusus Murid Miskin (BKMM) SMA yang 

diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 di antaranya 

mencakup : tujuan,  persyaratan penerima, waktu, pemanfaatan BKMM, dan 

pembatalan BKMM (Dinas Prov. Jateng, 2011:2-3).  
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 Berdasarkan hasil seleksi, Kepala Sekolah menetapkan siswa penerima BKMM 

sesuai kota yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Nama-nama 

siswa yang sudah ditetapkan di sekoalah kemudian dikirim ke oleh Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota. Bersamaan dengan pengiriman identitas siswa, sekolah 

mencantumkan nomor rekening atas nama sekolah.  

2. Pengelolaan Beasiswa Khusus Murid Miskin 

Pengelolalaan  dana BKMM  dilakulan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat 

sekolah. Di tingkat pusat pengelolaan dana BKMM SMA dilakukan oleh Direktorat 

Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah tugas sehari-hari dilakukan oleh 

Direktorat Pembinaan SMA. Di tingkat provinsi penelolaan dana BKMM dilakukan 

oleh Dinas Pendidikan Provinsi, pelaksanaan tugas sehari-hari oleh Sub Dinas 

Pendidikan yang menangani pembinaan SMA atau satuan kerja Perluasan dan 

Peningkatan Mutu SMA. Pengelola BKMM tingkat kabupaten/kota dilakukian oleh 

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Pengelola BKMM tingkat sekolah dikelola oleh 

Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, guru yang ditunjuk, dan Komite Sekolah. 

 

C. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Swider dan Valukas (2004) dengan judul 

Options for Sustaining School-Based Health Centers. Adapun hasil penelitian tersebut 

adalah incluiding formalizing existing partnership commitments, engaging in a needs 

assessment and strategic planning process, depeloping the insfrastructure for FQHC 

status, anf implementing a billing system for clien services”, yang berarti bahwa 

pelaksanaan pengelolaan biaya dibutuhkan kerja sama yang baik di antara anggotanya 

sehingga diperoleh hasil yang maksimal dari kebijakan yang dilakukan sekolah. 

Penelitian yang dilakukan Blair (2006) dengan judul The Political Economy of 

College Prepaid Tuitions Plans, hasil penelitiannya adalah semakin tinggi biaya 

pendidikan maka semakin tinggi  biaya yang dikeluarkan sekolah tersebut. Sehingga 

dengan adanya bantuan dana dari pemerintah dapat membantu biaya operasional 

sekolah. 

Penelitian oleh Mc. Neil (2008) yang berjudul  “Overhaul School Finance 

Systems, researchers Urge, Link Fund to Outcomes, Carefully Track Spending to 
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Improve Achievement”, Hasil penetilitannya adalah kebijakan keuangan di suatu 

sekolah dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan di sekolah tersebut. Karena denga 

pengelolaan keuangan yang baik akan mempermudah siswa dalam mencapai tujuannya 

dan juga dapat memberikan informasi pada sekolah mengenai seberapa besar dana 

yang telah dikeluarkan sekolah untuk biaya pendidikan. 

Hall (2006) melakukan penelitian denga judul “The Dilema of School Reform”.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di beebrapa sekolah pelaksanaan keuangan 

sekolah dilaksanakan secara terpusat sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. 

Pengelolaan keuangan sekolah dapat mempengaruhi perkembangan sekolah tersebut. 

Hal ini berarti kebijakan sekolah tentang pengelolaan biaya pendidikan dapat 

meningkatkan kemampuan siswanya, seperti penggunaan biaya untuk kelengkapan 

sarana dan prasarana sekolah. 

Penelitian Waggone (2009) dalam jurnal internasional yang berjudul 

“Learning about the School Budget : A Constructivist Model, dalam penelitian ini 

dijelaskan bahwa persiapan anggaran keuangan sekolah dilakukan dengan efektif maka 

semua efek yang berkaitan denga sekolah akan berjalan baik pula dan pengelola 

keuangan akan paham apa yang harus mereka lakukan.  

Penelitian yang dilakukan Fischer, etc (2003) yang berjudul Measuring 

Operations:An Analysis of the Financial Statements of U.S.Private Colleges and 

Universities, Penelitian ini berusaha untuk menentukan apakah perguruan tinggi 

mengambil keuntungan dari kebijakan yang tersedia dan yang dapat dilihat dari hasil 

laporan kegiatan penggunaan dana perguruan tinggi tersebut. Hasil penelitian ini 

menemukan hampir 60 % sekolah menlaporkan penggunaan dana dengan menyertakan 

item pengeluaran yang bervariasi. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini mencakup 4 (empat) hal sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan  karakteristik perencanaan dalam pengelolaan Beasiswa  Khusus 

Murid Miskin di SMA Negeri 3  Klaten Kabupaten Klaten.   

2. Mendeskripsikan  karakteristik realisasi  dalam  pengelolaan Beasiswa Khusus 

Murid Miskin di SMA Negeri 3 Klaten  Kabupaten Klaten.   
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3. Mendeskripsikan pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan  Beasiswa 

Khusus Murid Miskin di SMA Negeri 3 Klaten Kabupaten Klaten.   

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini meliputi dua cakupan, yaitu manfaat teoritis dan praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Pengembangan Ilmu, hasil penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan 

dalam ilmu manajemen pendidikan, khususnya pengelolaan bantuan khusus murid 

miskin di sekolah menengah atas. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Dinas Pendidikan 

1) sebagai bahan masukan pembuat kebijakan terhadap penyelenggaraan 

bantuan khusus murid miskin dalam rangka peningkatan mutu. 

2)  sebagai bahan masukan pembuat kebijakan terhadap penyelenggaraan 

bantuan khusus murid miskin dalam rangka pemerataan biaya pendidikan di 

Kabupaten Klaten. 

b. Bagi Sekolah Menengah 

1) sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan bantuan khusus murid 

miskin yang telah berjalan. 

2) Sebagai bahan masukan terhadap penyusunan program penyelenggaraan 

bantuan khusus murid miskin pada tahun yang akan datang. 

c. Bagi Kepala Sekolah,  sebagai bahan masukan dalam pengajuan, pencaiaran, 

dan pelaporan bantuan khusus murid miskin. 

 
Metode Penelitian 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian yang 

dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistic-kontekstual melalui 

pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai 

instrumen kunci.  
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Desain penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. 

Penelitian fenomenologi berorientasi untuk memahami, menggali, dan menafsirkan 

arti dari peristiwa-peristiwa, fenomena, dan hubungan orang-orang dalam situasi 

tertentu. Pengamatan dalam penelitian fenomemologi dilakukan terhadap gejala sosial 

yang alamiah. penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomemologi sumber data 

berdasarkan kenyataan di lapangan. 

 
B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 3 Babupaten Klaten. SMA Negeri 3 

Klaten berada di Jonggrangan Klaten Utara Jl. Solo KM 2 Klaten, Propinsi Jawa 

Tengah. Letak sekolah ini cukup strategis karena berada di pinggir jalan raya  sehingga  

mudah dalam transportasi dan informasi  sangat menunjang kelancaran proses belajar 

mengajar. 

 
C. Kehadiran Peneliti 

Penelitian ini dilakukan pada awal  bulan Maret  dan menganalisis data pada 

akhir bulan Mei  2011.  

 
D.  Jenis Data dan Sumber Data 

1. Jenis Data  

Data dalam  penelitian akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian 

dalam rumusan masalah berupa catatan lapangan hasil fenomina proses kreatif 

responden (Suroso, 2009:124). Data dalam penelitian ini mencakup hasil 

wawancara.  

2. Sumber Data 

 Pencatatan sumber  data utama sebagai hasil melihat, mendengar, dan bertanya. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan catatan-catatan yang 

merupakan hasil wawancara dan penelitian dokumen.  

    3.  Nara Sumber  

Nara sumber dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, beberapa guru, dan 

pengelola dana Beasiswa Khusus Murid Miskin SMA Negeri 3 Klaten Kabupaten 

Klaten. 
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E.  Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pengumpuan data dilakukan dengan cara  wawancara, 

observasi, dan dokumentasi.  

 

F. Teknik Analisis Data 

        Analisis data dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui langkah-langkah 

sebagai berikut (1) reduksi data, (2) display / penyajian data, dan (3) mengambil 

kesimpuan atau diverivikasi (Iskandar, 2009 : 75).  

 

H. Keabsahan Data  

Keabsahan data dari sebuah penelitian sangat penting artinya, karena  

merupakan saah satu langkah awal kebenaran suatu data. Pengujian keabsahan data 

atau memeriksa kebenaran data dilakukan dengan cara mempepanjang masa 

penelitian, pengawasan terus-menerus, triangulasi data, menganalisis kasus negatif, 

mengadakan member chek serta diskusi teman sejawat atau membicarakan dengan 

orang lain. Secara singkat, tiga langkah yang dilakukan untuk memperoleh keabsahan 

data dengan pengamatan secara terus-menerus, triangulasi, dan diskusi teman sejawat. 

 
Paparan Data Dan Temuan Penelitian 

A. Paparan Data 

Paparan data pada penelitian ini meliputi 3 hal, yaitu hasil wawancara, dokumen, 

dan hasil observasi.  

1. Hasil Wawancara 

a. Perencanaan dalam Pengelolaan Beasiswa Khusus Murid Miskin di SMA 

Negeri 3 Klaten  

 Bahwa perencanaan dalam pengelolaan Beasiswa  Khusus Murid Miskin di 

SMA Negeri 3 Klaten adalah diawali pihak sekolah menginformasikan adanya 

BKMM. Siswa dari keluarga yang tidak mampu, siswa yatim/yatim piatu, jarak 

tempat tinggal dengan sekolah jauh, dan jumlah tanggungan keluarga lebih dari 

dua orang mengajukan permohonan BKMM. Permohonan  BKMM dilengkapi 

surat keterangan miskin dari kepala desa dan foto copy Kartu Keluarga. Sekolah 

menyeleksi siswa yang mengajukan BKMM dan mengumumkan hasil seleksi. 
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b.  Realisasin dalam Pengelolaan Beasiswa Khusus Murid Miskin  di SMA  Negeri 

3 Klaten 

Bahwa pengelolaan dalam pelaksanaan Beasiswa Khusus Murid Miskin di SMA 

Negeri 3 Klaten adalah setelah siswa pemohon BKMM diseleksi oleh pihak 

sekolah kemudian kemudian hasil seleksi sesuai kuota diajukan ke Dinas 

Pendidikan Kabupaten untuk mendapatkan BKMM. Ketika BKMM cair petugas 

mengambil uang di bank kemudian disampaikan pada siswa yang tertulis/tertera 

pada daftas ajuan/proposal. Petugas menyampaikan uang sesuai nilai nominal 

yang ditetapkan dan siswa diminta menandatangani lembar penerimaan. Dana 

itu oleh siswa digunakan untuk beaya sekolah. 

c. Laporan dan Pertanggungjawaban dalam pengelolaan Beasiswa Khusus Murid 

Miskin di SMA Negeri 3 Klaten 

Bahwa evaluasi dan tindak lanjut dalam pengelolaan Beasiswa Khusus Murid 

Miskin di SMA N 3 Klaten Sekolah membuat SPJ yang dilampiri rekening bank 

kemudian disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten.  Sebagai tindak lanjut, 

pihak sekolah selalu memantau bagaimana perilaku siswa dan penggunaan dana 

BKMM oleh siswa. Perilkau siswa penerima BKMM dan ketepatan dalam 

pengggunaan dana BKMM menjadi dasar untuk menentukan apakah siswa yang 

bersangkuitan masih layak menerima dana BKMM atau tidak. 

    2. Observasi  

        Evaluasi dan tindak lanjut dalam pengelolaan Beasiswa Khusus Murid Miskin di 

SMA N 3 Klaten berupa kegiatan petugas BKMM di sekolah mengecek dana sudah 

sampai kepada siswa atau belum.  Meneliti apakah dana dimanfaatkan sudah sesuai 

dengan harapan/tepat sasaran atau tidak. Sebagai tindak lanjutnya, surat 

pertanggungjawaban dilaporkan kepada yang berwenang. Observasi apakah BKMM 

tepat pada siswa yang berhak untuk menerima. Perilaku siswa penerima BKMM 

dan ketepatan dalam pengggunaan dana BKMM menjadi dasar untuk menentukan 

apakah siswa yang bersangkutan masih layak menerima dana BKMM atau tidak.” 
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d. Temuan Penelitian 

1. Perencanaan dalam Pengelolaan Beasiswa Khusus Murid Miskin di SMA Negeri 3 

Klaten  

a. Pihak sekolah menginformasikan adanya BKMM kepada siswa atau orang 

tua/wali murid.  

b. Siswa dari keluarga yang tidak mampu, siswa yatim/yatim piatu, jarak tempat 

tinggal dengan sekolah jauh, dan jumlah tanggungan keluarga lebih dari dua 

orang mengajukan permohonan BKMM.  

c. Permohonan  BKMM dilengkapi surat keterangan miskin dari kepala desa dan 

foto copy Kartu Keluarga.  

d. Sekolah menyeleksi siswa yang mengajukan BKMM dan mengumumkan hasil 

seleksi. 

2. Realisasi dalam Penglolaan Beasiswa Khusus Murid Miskin di SMA   Negeri 3 

Klaten 

a. Siswa/orang tua siswa mengajukan permohonan untuk mendapatkan dana 

BKMM, hasil seleksi sesuai kuota diajukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten 

untuk mendapatkan BKMM.  

b. Sswa menyampaikan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa dan foto 

copy kartu keluarga (KK) 

c. Siswa membuat pernyataan tidak sedang menerima bea pihak lain 

d. Ketika BKMM cair petugas mengambil uang di bank kemudian  disampaikan 

pada siswa yang tertulis/tertera pada daftar ajuan/proposal tanpa ada 

potongan. 

e. Siswa menandatangani bukti penerimaan dana BKMM. 

f. Sekolah membuat tanda terima siswa yang mendapatkan bantuan,  

g. Petugas menyampaikan uang sesuai nilai nominal yang ditetapkan dan siswa 

diminta menandatangani lembar penerimaan. Dana itu oleh siswa digunakan 

untuk beaya sekolah. 

3. Laporan dan Pertanggungjawaban dan tindak lanjut dalam Pengelolaan Beasiswa 

Khusus Murid Miskin di SMA Negeri 3 Klaten 
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a. Sekolah membuat tanda terima siswa yang mendapatkan bantuan. 

b. Petugas BKMM di sekolah mengecek dana sudah sampai kepada siswa atau 

belum. Meneliti apakah dana dimanfaatkan sudah sesuai dengan 

harapan/tepat sasaran atau tidak. 

c. Sekolah melampirkan foto copy rekening bank yang telah mentransper 

rekening sekolah sebagai bukti.  

d. Berkas berkas tersebut dijilid dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten. 

e. Satu berkas laporan sebagai arsip atau dokumen sekolah. 

f. Pihak sekolah melakukan evaluasi  apakah BKMM  sudah tepat pada siswa 

yang berhak untuk menerima.  

g. Meneliti apakah dana dimanfaatkan sudah sesuai dengan harapan/tepat 

sasaran atau tidak. Sebagai tindak lanjutnya, surat pertanggungjawaban 

dilaporkan kepada yang berwenang. 

h. Perilaku siswa penerima BKMM dan ketepatan dalam pengggunaan dana 

BKMM menjadi dasar untuk menentukan apakah siswa yang bersangkuitan 

masih layak menerima dana BKMM atau tidak. 

 
 
Pembahasan Dan Teori Hasil Penelitian 

A. Pembahasan Hasil Penelitian 

BKMM pada dasarnya merupakan dana yang diberikan kepada pelajar/siswa 

miskin sebagai bantuan biaya belajar atau pendidikan. BKMM  merupakan aplikasi 

terhadap keberpihakan pemerintah terhadap siswa miskin. BKMM membantu siswa 

miskin memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. mencegah siswa miskin dari 

kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan, dan menunjang 

kelancaran program pendidikan. 

1. Perencanaan dalam pengelolaan  Beasiswa  Khusus Murid Miskin di SMA Negeri 

3  Klaten Kabupaten Klaten 

Perencanaan dalam pengelolaan Beasiswa  Khusus Murid Miskin di 

SMA Negeri 3 Klaten adalah diawali pihak sekolah menginformasikan adanya 

BKMM. Siswa dari keluarga yang tidak mampu, siswa yatim/yatim piatu, jarak 

tempat tinggal dengan sekolah jauh, dan jumlah tanggungan keluarga lebih dari 
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dua orang mengajukan permohonan BKMM. Permohonan  BKMM dilengkapi 

surat keterangan miskin dari kepala desa dan foto copy Kartu Keluarga. Sekolah 

menyeleksi siswa yang mengajukan BKMM dan mengumumkan hasil seleksi.  

Pelaksanaan pengelolaan biaya dibutuhkan kerja sama yang baik di 

antara anggotanya sehingga diperoleh hasil yang maksimal dari kebijakan yang 

dilakukan sekolah. Demikian juga dalam perencanaan pada pengelolaan  

Beasiswa  Khusus Murid Miskin di SMA Negeri 3  Klaten Kabupaten Klaten 

dibutuhkan kerja sama yang baik di antara anggotanya sehingga diperoleh hasil 

yang maksimal dari kebijakan yang dilakukan sekolah.  

Demikian juga dalam perencanaan pada pengelolaan  Beasiswa  Khusus 

Murid Miskin di SMA Negeri 3  Klaten Kabupaten Klaten,  pengelolaan keuangan 

sekolah dapat mempengaruhi perkembangan sekolah tersebut. Hal ini berarti 

kebijakan sekolah tentang pengelolaan biaya pendidikan dapat meningkatkan 

kemampuan siswanya, seperti penggunaan biaya untuk kelengkapan sarana dan 

prasarana sekolah. 

2. Realisasi dalam  Pengelolaan Beasiswa Khusus Murid Miskin di SMA Negeri 3 

Klaten  Kabupaten Klaten 

 Siswa/orang tua siswa mengajukan permohonan untuk mendapatkan dana 

BKMM, hasil seleksi sesuai kuota diajukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten untuk 

mendapatkan BKMM. Sswa menyampaikan surat keterangan tidak mampu dari 

kepala desa dan foto copy kartu keluarga (KK). Siswa membuat pernyataan tidak 

sedang menerima bea pihak lain. Ketika BKMM cair petugas mengambil uang di 

bank kemudian  disampaikan pada siswa yang tertulis/tertera pada daftar 

ajuan/proposal tanpa ada potongan. Siswa menandatangani bukti penerimaan dana 

BKMM. Sekolah membuat tanda terima siswa yang mendapatkan bantuan, 

petugas menyampaikan uang sesuai nilai nominal yang ditetapkan dan siswa 

diminta menandatangani lembar penerimaan. Dana itu oleh siswa digunakan 

untuk beaya sekolah.  

Dalam pelaksanaan pada pengelolaan  Beasiswa  Khusus Murid Miskin di 

SMA Negeri 3  Klaten Kabupaten Klaten kebijakan keuangan di suatu sekolah 

dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan di sekolah tersebut. Pengelolaan keuangan 

yang baik akan mempermudah siswa dalam mencapai tujuannya dan juga dapat 
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memberikan informasi pada sekolah mengenai seberapa besar dana yang telah 

dikeluarkan sekolah untuk biaya pendidikan. 

Pengelolaan keuangan sekolah dapat mempengaruhi perkembangan sekolah 

tersebut. Hal ini berarti kebijakan sekolah tentang pengelolaan biaya pendidikan 

dapat meningkatkan kemampuan siswanya, seperti penggunaan biaya untuk 

kelengkapan sarana dan prasarana sekolah.  

3. Laporan dan Pertanggungjawaban dalam pengelolaan Beasiswa Khusus Murid 

Miskin di SMA Negeri 3 Klaten Kabupaten Klaten 

Sekolah membuat tanda terima siswa yang mendapatkan bantuan. Petugas 

BKMM di sekolah mengecek dana sudah sampai kepada siswa atau belum. 

Meneliti apakah dana dimanfaatkan sudah sesuai dengan harapan/tepat sasaran 

atau tidak. Sekolah melampirkan foto copy rekening bank yang telah mentransper 

rekening sekolah sebagai bukti. Berkas berkas tersebut dijilid dilaporkan ke Dinas 

Pendidikan Kabupaten. Satu berkas laporan sebagai arsip atau dokumen sekolah. 

Pihak sekolah melakukan evaluasi  apakah BKMM  sudah tepat pada siswa yang 

berhak untuk menerima. Meneliti apakah dana dimanfaatkan sudah sesuai dengan 

harapan/tepat sasaran atau tidak. Sebagai tindak lanjutnya, surat 

pertanggungjawaban dilaporkan kepada yang berwenang. Perilaku siswa penerima 

BKMM dan ketepatan dalam pengggunaan dana BKMM menjadi dasar untuk 

menentukan apakah siswa yang bersangkutan masih layak menerima dana 

BKMM atau tidak. 

 
B. Teori Hasil Penelitian 

1. Karakteristik perencanaan dalam pengelolaan Beasiswa Khusus Murid Miskin 

meliputi penyampaian informasi, pengumpulan persyaratan, seleksi pemohon, dan 

penyampaian usulan penerima BKMM kepada Dinas Pendidikan Kabupaten. 

2. Karakteritik  Realisasi dalam pengelolaan Beasiswa Khusus Murid Miskin meliputi 

pemberian dana BKMM sesuai data, membuat bukti penerimaan, dan penyusunsn 

SPJ.  

3. Pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan  Beasiswa Khusus Murid 

Miskin meliputi evaluasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan siswa penerima 

dana untuk tindak lanjut tahun berikutnya. 
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Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengelolaan BKMM maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut.   

1. Perencanaan dalam pengelolaan  Beasiswa  Khusus Murid Miskin di SMA Negeri 3 

Klaten meliputi penyampaian informasi, pengumpulan persyaratan, seleksi pemohon, 

dan penyampaian usulan penerima BKMM kepada Dinas Pendidikan Kabupaten. 

2. Realisasi dalam pengelolaan Beasiswa Khusus Murid Miskin Beasiswa  Khusus 

Murid Miskin di SMA Negeri 3 Klaten meliputi pemberian dana BKMM sesuai data, 

membuat bukti penerimaan, dan penyusunan SPJ.  

3. Laporan dan Pertanggungjawan dalam pengelolaan  Beasiswa Khusus Murid Miskin 

di SMA Negeri 3 Klaten meliputi evaluasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan 

siswa penerima dana untuk tindak lanjut tahun berikutnya. 
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