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BAB I 

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 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). 

Istilah pendidikan, dalam bahasa Inggris ”education”, berakar dari bahasa 
Latin ”educare”, yang dapat diartikan pembimbingan berkelanjutan (to lead 
forth). Jika diperluas, arti etimologis itu mencerminkan keberadaan 
pendidikan yang berlangsung dari generasi ke generasi sepanjang eksistensi 
kehidupan manusia (Suhartono, 2007 : 77).  
 

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, 
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berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Anonim, 2003 : 3).  
 

 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut adanya 

perubahan dan penyempurnaan dalam kurikulum pendidikan. Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan strategi pembaruan kurikulum untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai insan pembangunan. 

Menurut pandangan lama, kurikulum merupakan kumpulan mata-mata pelajaran 

yang harus disampaikan guru atau dipelajari siswa. Anggapan ini telah ada sejak 

zaman Yunani Kuno, dalam lingkungan atau hubungan tertentu pandangan ini 

masih dipakai sampai sekarang (Sukmadinata, 2004 : 4). 

Dalam sistem pendidikan nasional, dinyatakan bahwa kurikulum adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan isi dan lahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar 

(Hamalik, 2008 : 12-13). 

Menurut Bloom dalam taksonominya terhadap hasil belajar, hasil belajar 

dikategorikan pada tiga ranah,  yaitu  (1) ranah kognitif  (cognitive domain),  (2) 

ranah afektif (affektive domain), (3) ranah psikomotor (motor skill domain) (Uno, 

2008 : 211). Kawasan kognitif mengacu pada respons intelektual seperti 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi. Ranah afektif 

mengacu pada respon sikap, sedangkan ranah psikomotor berhubungan dengan 

perbuatan fisik.  
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Organisasi sekolah yang baik dimaksudkan agar pembagian tugas dan 

tanggung jawab dapat merata kepada semua orang sesuai dengan kecakapan dan 

fungsinya masing-masing (Purwanto, 2006 :160). Tiap orang mengerti dan 

menyadari tugasnya dan tempatnya di dalam struktur organisasi itu sendiri. 

Dengan demikian dapat dihindari pula adanya tindakan yang sewenang-wenang 

atau otoriter dari kepala sekolah, dan sebaliknya dapat diciptakan adanya suasana 

yang demokratis di dalam menjalankan roda sekolah itu.  

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), pada Bab II Pasal 4 

dinyatakan:  

1) pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak 
diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai 
keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 

2) pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan 
sistem terbuka dan multi makna.   

3) pendidikan diselenggarakan  sebagai suatu proses pembudayaan dan 
pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (Anonim, 
2003 : 6). 
 
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).  
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Program mutu pendidikan hendaknya menekankan pentingnya 

memelihara yang sudah dicapai dalam pengembangan mutu pada setiap proses 

pendidikan. Rancangan mutu unggulan akan mengurangi pemborosan, 

permasalahan dan biaya-biaya yang terkait. Pencapaian mutu menurut adanya 

orientasi ke depan dan komitmen jangka panjang staf, siswa, warga masyarakat. 

Sasaran mutu untuk pendidikan hendaknya merefleksikan bidang tanggung jawab 

dan kewarganegaraan komunitas. Hal ini mencakup etika dalam pendidikan, 

dukungan terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat, dukungan pada 

keselamatan lingkungan, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan mutu 

pendidikan (Arcaro, 2006:26). 

Tolok ukur tingkat kualitas pendidikan dapat dilihat dari berbagai aspek. 

Jika sistem manajerial yang dipergunakan bertumpu pada pendidikan sebagai 

suatu proses, maka berbagai langkah yang ditempuh oleh penyelenggara 

pendidikan formal itulah yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerjanya 

(Purwanto, 2006:6). Sedangkan pendapat lain menjelaskan bahwa pendidikan 

merupakan upaya yang dapat mempercepat pengembangan potensi manusia untuk 

mampu mengemban tugas yang dibebaskan padanya. Karena hanya manusia yang 

dapat dididik dan mendidik. Pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan 

fisik, mental, emosional, moral, serta keimanan dan ketakwaan manusia (Sa’ud & 

Makmum, 2005:6). 
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Sisi lain yang menjadi tekanan penting bagi dunia pendidikan adalah 

integrasi atau akhlak. Pendapat ini menunjukkan perbedaan antara sekolah formal 

dan pondok pesantren. Pola pendidikan di pesantren yang lebih mengutamakan 

akhlak muncul bukan karena kurangnya materi pelajaran agama atau budi pekerti. 

Dari segi mengutamakan akhlak santrinya dalam berkehidupan, hal ini juga dapat 

diterapkan di sekolah-sekolah formal yang tingkat heterogenitas tinggi. 

Usaha memajukan sekolah dan menanggulangi kesulitan-kesulitan yang 

dialami sekolah, baik yang bersifat material maupun yang berkaitan dengan 

pendidikan anak-anak, kepala sekolah tidak dapat bekerja sendiri. Kerja sama 

kepala sekolah dengan para guru dan karyawan  harus dibangun.   Hubungan dan 

kerja sama yang baik dan produktif antara sekolah dengan masyarakat perlu 

dibina (Purwanto, 2006:103). 

Kebanggaan guru adalah apabila muridnya pandai dan memperoleh nilai 

terbaik di sekolah. Semangat membangun kinerja antara guru, siswa, orang tua, 

dan birokrat pendidikan menjadi sebuah keharusan, dan ke depan menjadi suatu 

kebutuhan (Sujanto, 2007:11). Guru memiliki peranan yang strategis dalam 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini dapat dipahami karena guru 

adalah profesi pendidikan yang langsung berhubungan dengan siswa. 

Guru merupakan satu profesi yang artinya jabatan atau pekerjaan yang 

memerlukan keahlian khusus. Sebagai profesi, guru sesungguhnya memiliki 

status yang sederajat dengan profesi lain seperti dokter, apoteker, insinyur, hakim, 
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jaksa, akuntan, arsitek, dan masih banyak profesi terhormat lainnya (Suparlan, 

2006:22). Tugas guru sebagian profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. 

Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang terus menerus berkembang menjadi lebih canggih. Mengajar 

adalah menyampaikan pengetahuan kepada siswa didik sedangkan melatih berarti 

mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa, sehingga dapat diketahui 

bakat/kemampuan dan minat siswa. Perkembangan baru terhadap pandangan 

belajar mengajar membawa konsekuensi kepada guru untuk meningkatkan 

peranan dan kompetensinya dalam proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa 

banyak ditentukan oleh peranan dan kompetensi guru. 

Terbentuknya individu belajar adalah dasar membangun masyarakat 

belajar. Sedangkan terwujudnya masyarakat belajar sangat dibutuhkan dalam 

kehidupan global yang perubahannya cepat dan sulit diantisipasi sebelumnya. 

Kebiasaan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah seperti sekarang ini, 

menyebabkan siswa tidak memiliki perilaku belajar (Djohar, 2002:8). 

Dikarenakan dalam dunia pendidikan bukan hanya ilmu pengetahuan yang 

diberikan kepada siswa, adanya pengembangan kemampuan pribadi siswa harus 

tetap diutamakan. Pada akhirnya akan terbentuk keseimbangan dalam diri setiap 

siswa, antara ilmu pengetahuan dan kecakapan hidup yang dimiliki. 

Mutu (quality) dewasa ini merupakan isu penting yang dibicarakan hampir 

dalam setiap sektor kehidupan, di kalangan bisnis, pemerintahan,  
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sistem dalam setiap sektor-sektor lainnya. Mutu dalam konteks pendidikan 

berkaitan dengan upaya memberikan pelayanan yang paripura dan memuaskan 

bagi para pemakai jasa pendidikan (Sujanto, 2007:116). 

Evaluasi dimaksudkan menilai suatu kurikulum sebagai program 

pendidikan untuk menentukan efisiensi, efektivitas, relevasi dan produktifitas 

program dalam mencapai tujuan pendidikan (Sudjana, 2005:49). Tugas pendidik 

adalah membantu peserta didik tersebut untuk menemukan, mengarahkan dan 

mengembangkannya seoptimal mungkin (Sukino, 2007:15). 

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi 

dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. 

Memerlukan adanya wawasan khusus guna meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia, sumber daya manusia yang berkualitas akan menghasilkan suatu 

inovasi-inovasi baru dalam segala bidang kehidupan. Hal ini sudah lebih dari 

cukup untuk mendorong para pakar dan praktisi pendidikan melakukan kajian 

sistematik untuk membenahi atau memperbaiki sistem pendidikan nasional (Tola 

dan Furqon, 2004:1). 

Salah satu persoalan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia 

hingga saat ini adalah masih tingginya angka putus sekolah. Data Pusat Statistik, 

Balitbang Kemendiknas 2010 menunjukkan bahwa 1.339.495 siswa SD 

mengulang/putus sekolah (26%), sementara itu jenjang SMP  terdapat 102.319 

mengulang/putus sekolah (2%), dan pada jenjang SMA/SMK ada 313.516 siswa 
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mengulang/putus sekolah. (Dispend Prov. Jateng, 2011:1). Sementara itu, pada 

tahun yang sama dari jumlah siswa lulusan SMP sebanyak 2.508.789 siswa 

terdapat sebanyak 114.818 siswa tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang 

SMA/SMK/MA.  

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), pada Bab XIII Pasal 48 

dinyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip 

keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.  

Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen 
berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Akuntabilitas 
adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas 
performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang 
menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan 
berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 
perencanaan yang telah ditetapkan. Manajemen keuangan dikatakan 
memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur 
keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga 
yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang 
telah ditetapkan. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan 
(input) dan keluaran (out put) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud 
meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya (Sudrajat, 2010 :3). 

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 
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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 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. 

Biaya pendidikan adalah semua pengeluaran yang memiliki kaitan 

langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. Menurut sumbernya, biaya 

pendidikan dapat digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu  biaya pendidikan yang 

dikeluarkan oleh (1) pemerintah, (2) orang tua/wali murid, (3) masyarakat, 

misalnya sponsor dari lembaga keuangan dan perusahaan, (4)   dari lembaga 

pendidikan sendiri (Harsono, 2007:6).   

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 
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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. Fokus Penelitian  

Fokus dalam penelitian ini tentang pengelolaan beasiswa khusus siswa 

miskin.  Sedangkan sub fokus  mencakup 3 (empat) hal sebagai berikut. 

1. Bagaimana karakteristik perencanaan dalam pengelolaan  Beasiswa  

Khusus Murid Miskin di SMA Negeri 3  Klaten Kabupaten Klaten? 

2. Bagaimana karakteristik realisasi dalam  pengelolaan Beasiswa 

Khusus Murid Miskin di SMA Negeri 3 Klaten  Kabupaten Klaten? 
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3. Bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan  

Beasiswa Khusus Murid Miskin di SMA Negeri 3 Klaten Kabupaten 

Klaten? 

 

   C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam penelitian ini mencakup 3 (Tiga ) 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.   

3. Mendeskripsikan pelaporan dan pertanggungjawaban dalam 

pengelolaan  Beasiswa Khusus Murid Miskin di SMA Negeri 3 Klaten 

Kabupaten Klaten.   

 

D. Manfaat Peneltian 

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. 
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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 khusu murid miskin. 

d. Bagi warga sekolah, dapat dijadikan infut dalam pengembangan 

mutu sekolah. 

e. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi untuk melakukan 

penelitian yang lebih mendalam berkaiatan pengelolaan bantuan 

murid miskin. 
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E. Daftar Istilah 

1. Pengelolaan  

Suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan,  dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan 

sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditentukan.  

2. Beasiswa  

Dana yang diberikan kepada pelajar/siswa sebagai bantuan biaya belajar 

atau pendidikan. 

3. Murid Miskin 

Murid yang orang tua atau walinya tidak mampu membayar biaya belajar 

atau pendidikan. 

4. Beasiswa Khusus Murid Miskin (BKMM) 

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. 

 


