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BAB I. PENDAHULUAN 

   

A. Latar Belakang 

 
Pendidikan merupakan  amanah  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945. Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap warga 

negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, 

ayat (4) mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-

kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran 

pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan 

pendidikan nasional.  

Sebagai implementasi dari amanat UUD,  pemerintah menerbitkan UU No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  dalam salah satu pasalnya yaitu 

pasal 34, disebutkan tentang ketentuan program wajib belajar,  bahwa  

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar 

minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, wajib belajar 

merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.  Adapun  Pendidikan dasar 

berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang 

sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah 

(MTs), atau bentuk lain yang sederajat.1 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Departemen Tenaga Kerja, 

Transmigrasi dan Sosial (Depnakertransos), angkatan kerja terbesar, yaitu hampir 

                                                 
          

1
. R.I., Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang “Sistem Pendidikan Nasional”, Pasal 34, 

ayat 2 dan ayat 3. 



2 

 

 

 

mencapai 52,35 % dari total angkatan kerja  berpendidikan SD, menyusul  angkatan 

kerja berpendidikan SMP mencapai 19, 34%. Hal tersebut tergambar dalam tabel  

di bawah ini :  

Tabel 1.1. Pencapaian pendidikan dalam prosentase 
No Pencapaian Pendidikan Jumlah Prosentase 

1. Tertinggi SD 58.360.521 52.35% 

2.  Tamat SLTP 21.562.938 19.34% 

3.  Tamat SMU/SMK 23.978.311 21.50% 

4.  Akademi/Diploma 3.180.473 2.85% 

5.  Tamat Universitas 4.395.204 3.94% 

Sumber: Depnakertrans (2010) 

Dari data tersebut dapat dianalisis bahwa  pencari kerja sebagian besar, 

hanya menempuh jenjang pendidikan sampai dengan pendidikan Sekolah Dasar, 

dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu jenjang 

pendidikan SMP.  

Pemerintah sebenarnya melalui UU Sistem Pendidikan Nasional, telah 

mencanangkan program wajib belajar sampai dengan usia 9 tahun  atau setara 

dengan SMP, namun dalam kenyataannya masih banyak warga masyarakat yang 

menyekolahkan anak hanya sampai dengan jenjang pendidikan dasar 6 tahun. 

Hal yang paling mendasar yang merupakan alasan masih rendahnya minat 

untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan dasar sampai dengan tingkat SMP ialah 

masalah pembiayaan. Sebagian besar masyarakat masih keberatan dengan biaya 

yang harus ditanggung untuk melanjutkan  ke pendidikan SMP, meskipun untuk 

pembiayaan ini, utamanya untuk sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, 

maka pembiayaan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Terkecuali untuk SMP 
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swasta yang diselenggarakan sepenuhnya oleh masyarakat, maka pembiayaan 

menjadi tanggungjawab penuh masyarakat. Tidak Seperti halnya di China, bahwa 

pendidikan dasar sebagian besar ditanggung oleh orang tua murid dan masyarakat, 

dengan desentralisasi yang penuh. Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi 

sudah menyerahkan secara penuh, desentralisasi pembiayaan bagi sekolah dasar, 

sebagaimana  ditulis dalam The International Jurnal of Education Management, 

USA Tahun 2003, sebagai berikut : 

“The most important reform policies in basic educatioan in China was namely 
decentralitation of govermance and diversification of finance, have been 
translated into an unprecendented scale of resource mobilitation for 
schooling expansion “2 

 
Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) merupakan satuan pendidikan 

dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan sejak diberlakukannya otonomi 

daerah pada tahun 2001 pengelolaan sekolah menengah pertama negeri menjadi 

tanggungjawab pemerintah daerah, sehingga segala bentuk pembiayaan menjadi 

tanggung jawab pemerintah daerah. 

Namun, tidak demikian halnya dengan kondisi yang terjadi di lapangan, 

bahwa beberapa Sekolah Menengah Pertama Negeri  masih mengenakan bantuan 

orang tua murid dari orang tua siswa untuk mendukung kegiatan operasional 

sekolah, baik dalam bentuk bantuan orang tua murid iuran rutin, iuran les, dana 

pengembangan, dan uang untuk pembelian buku pelajaran. Besar iuran bulanan 

dan dana pengembangan tersebut besarnya bervariasi, sebagai contoh saja untuk 

Kabupaten Boyolali, pada Tahun pelajaran 2010/2011 masih didapatkan bantuan 

orang tua murid iuran dari siswa antara lain : 

                                                 
2
 Chengzi Wang and Mary Bergquist, 2003, Basic education development in China from Finance 

reform to World Bank Projects, The International Jurnal of Education Management, USA.p 303. 
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Tabel 1.2. Besaran iuran untuk SMPN di Kabupaten Boyolali 
No Nama Sekolah jenis Jumlah 

  Iuran (Rp.) 

1. SMPN 1 Teras Pengembangan 150.850.000 

    Seragam  154.050.000 

    Les 68.600.000 

2. SMPN 3 Mojosongo Pengembangan 40.690.000 

    Seragam  120.650.000 

3. SMPN 3 Simo Pengembangan 30.625.000 

    Seragam  44.493.000 

    Peningkatan kelulusan 14.850.000 

4. SMN 3 Boyolali Pengembangan 106.745.000 

    Sumbangan pendidikan 33.280.000 

    Seragam  60.200.000 

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Boyolali. 

Kondisi besarnya bantuan orang tua murid tersebut akan semakin meningkat 

dengan peningkatan status pengembangan SMP, yaitu untuk SMP N yang 

direncanakan dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan dikenal dengan 

istilah  RSBI (rintisan sekolah bertaraf internasional). Bantuan orang tua murid 

tersebut sangat  dimungkinkan untuk dilakukan oleh penyelenggara satuan 

pendidikan (pihak sekolah) karena  dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 48 

Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, mengatur bahwa  pendanaan 

tambahan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan yang 

diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf 

internasional (RSBI)  dan atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari: 

Pemerintah,  pemerintah daerah, masyarakat, bantuan pihak asing yang tidak 

mengikat, dan sumber lain yang syah.3 

Penetapan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008, merupakan awal dari 

maraknya penarikan bantuan orang tua murid oleh satuan pendidikan, karena dari 

                                                 
          

3
.R.I., Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang “Pendanaan Pendidikan”, Pasal  2, 

ayat 2 dan ayat 3.  
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ketentuan tersebut, masing-masing satuan pendidikan menterjemahkan bahwa 

untuk pembiayaan RSBI diperkenankan menarik iuran dari orang tua murid baik 

langsung ataupun melalui komite sekolah. 

RSBI merupakan status sekolah yang dirintis  menuju sekolah bertaraf 

internasional, hal ini diamanatkan pada pasal 50 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003 

tentang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional), yang berbunyi  

“Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-
kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk 
dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”.    
 
Aturan lebih lanjut tentang RSBI adalah pada Permen No. 78 Tahun 2009, dan 

tertuang dalam Permen No. 17 Tahun 2010.  Dalam Permen No. 78 Tahun 2009, 

Pasal 35 ayat (1) disebutkan  

Pemerintah kabupaten/kota mengakui, memfasilitasi, membina, dan 
melindungi program dan/atau satuan pendidikan bertaraf internasional 
dan/atau berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
 

Ketentuan lebih lanjut dapat dilihat dalam Permen No. 17 Tahun 2010, Pasal 

21 menyebutkan bahwa   

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota 
menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) SBI  
 
Keberadaan RSBI pada perkembangannya banyak menimbulkan protes dari 

berbagai kalangan, hal  utama yang menjadikan sorotan adalah besarnya bantuan 

orang tua murid yang dikenakan, jumah bantuan orang tua murid di setiap sekolah 

yang berbeda-beda, pertanggungjawaban keuangan yang tidak jelas dan adanya 

peluang terjadi korupsi oleh penyelenggara pendidikan.  



6 

 

 

 

Hal ini dapat dilihat pada maraknya demo yang dilakukan oleh orang tua 

murid menjelang tahun ajaran baru, media memberitakan bahwa pada tanggal 22 

Juni 2012, ibu-ibu  memprotes agar segera membubarkan Rintisan Sekolah 

Bertaraf Internasional (RSBI) dan menggratiskan sekolah, karena menurut 

pengakuan dari salah satu peserta demo terbukti  wali murid telah menyetor 

antara Rp 7 juta hingga Rp 15 juta supaya anaknya bisa masuk RSBI. 4 

Ombudsman RI dan Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan banyak 

pelanggaran selama proses PSB (Penerimaan Siswa Baru) tahun ajaran 2012/2013 

di tujuh provinsi. Rata-rata bantuan orang tua murid PSB sekolah negeri lebih besar 

dibanding sekolah swasta, Bantuan orang tua murid PSB di SDN sebesar Rp 900 

ribu sementara sekolah swasta Rp 280 ribu, SMPN Rp 1,3 juta sementara SMPS Rp 

295 ribu, SMAN/SMKN/MAN Rp 2,8 juta sementara SMAS/SMKN Rp 770 ribu.5 

Berdasarkan data yang diperoleh dari ICW bersama komite sekolah dan 

Aliansi Orangtua Peduli Pendidikan Indonesia (APPI), mengungkapkan temuannya 

di sejumlah sekolah RSBI. Dari data yang diperoleh, ada dugaan suap yang 

dilakukan oleh sekolah kepada pejabat dinas terkait. 6 

Kemudian yang terbaru adalah Gugatan ke MK, terkait dengan bunyi Pasal 50 

ayat (3), bahwa Koalisi Anti Komersialisasi Pendidikan menilai Pasal 50 ayat (3) UU 

Sisdiknas bertujuan meliberalisasi pendidikan Indonesia, sehingga tidak sesuai atau 

bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap 

                                                 

          
4
JPNN.com, 22 Juni 2012:Jawapos: Protes-Mahalnya-RSBI,-Ibu-ibu-Gantung-Panci-di-HI 

14Juli2012, dalam http://www.jpnn.com/read/2012/06/22/131495/, diakses hari Sabtu, Tanggal 14 Juli 
2012, jam.  09.30 
          

5
JPNN.com, 18 Juli 2012: Jawapos:.Pelanggaran-PSB-Tertinggi-di-Tujuh-

Provinsi,15September2012,dalam http://www.jpnn.com/read/2012/07/18/134180/P - 01,  diakses 
Sabtu, tangal 15 September 2012, jam 09.30. 
          6Kompas.com, 13 Juli 2011: Edukasi.com: Wanda.Sekolah.RSBI.Harus.Diaudit,14Juli2012, dalam 

http://edukasi.kompas.com/read/2011/07/13/11212222/, diakses hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2012, jam 

10.30  

http://www.jpnn.com/read/2012/06/22/131495/
http://www.jpnn.com/read/2012/07/18/134180/Pelanggaran-PSB-Tertinggi-di-Tujuh-Provinsi-%2001
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warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib 

membiayainya.7 

Banyaknya protes tersebut menunjukkan bahwa masyarakat merasa 

keberatan dengan tingginya biaya pendidikan tersebut, dan ketidakjelasan 

perrtanggungjawaban keuangan khususnya bantuan orang tua murid dari orang 

tua siswa, berpeluang untuk dilakukan korupsi, maka satuan pendidikan SMP N 

sebagai bentuk institusi pemerintahan seharusnya mempertanggungjawabkan 

semua perolehan dana dari masyarakat secara akuntabel, sesuai dengan prinsip 

pemerintah yang baik.  

Pelaksanaan pengelolaan pendidikan yang dinilai tidak dapat 

dipertanggungjawabkan secara jelas ini sebenarnya bukan semata-mata kesalahan 

satuan pendidikan, karena pada pada kenyataannya sampai  saat ini dari pihak 

Pemerintah Kabupaten, belum menetapkan ketentuan tentang pengelolaan RSBI, 

baik penetapan dalam bentuk Peraturan Daerah, Surat Keputusan Bupati, maupun 

bentuk penetapan yang lain. Dengan demikian terkesan bahwa SMP N RSBI ini 

terlepas dari pengelolaan Pemerintah Daerah, meskipun dalam kondisi sebenarnya 

pengelolaan pendidikan telah diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah, 

dan SMPN RSBI secara organisatoris merupakan perangkat daerah di bawah 

Bupati. 

Terlepas dari beberapa fakta di atas, menjadi penting untuk diketahui lebih 

lanjut, bagaimana sebenarnya posisi sekolah sebagai satuan pendidikan dalam 

penyelenggaraan RSBI tersebut, karena di satu sisi bantuan orang tua murid 

                                                 
          7 Formatnews.com: formatnewspekanbaru: RSBI di gugat di MK,14 Juli 2012, Rabu, 2 Mei 2012 | 

19:32:37, dalam http://formatnews.com/beta/view.php?newsid=9701, Diakses hari Sabtu, tanggal 14 Juli 

2012, jam 11.00. 
 

http://formatnews.com/beta/view.php?newsid=9701
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memang di perkenankan dalam aturan, yaitu dalam ketentuan UU Sisdiknas, dan 

ketentuan tentang pendanaan pendidikan yaitu Peraturan Pemerintah No. 48 

Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan. Selain itu bantuan orang tua murid 

terhadap orang tua siswa sebagai bentuk partisipasi masyarakat memang 

dimungkinkan  dalam rangka desentralisasi pendidikan, yaitu dalam  sistem 

Manajemen Berbasis Sekolah, namun disisi lain  sekolah sebagian bagian dari 

organisasi pemerintah daerah seharusnya mendasarkan segala jenis pengelolaan 

anggaran  berdasarkan ketentuan penatausahaan keuangan di tingkat Pemerintah 

Kabupaten.  

Dari segi pertanggungjawaban hukum, maka bantuan orang tua murid 

terhadap iuran orang tua berada dalam dua sisi yang masih belum jelas, karena 

sebagian besar sekolahan belum mempunyai badan hukum tersendiri, utamanya 

sekolah negeri.  

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka menjadi penting untuk diteliti, 

bagaimanakah sebenarnya model pertanggungjawaban hukum yang sesuai untuk 

bantuan orang tua murid bagi SMPN RSBI. 

B. Perumusan Masalah 

Penelitian ini dilakukan mulai dari Bulan Oktober sampai dengan Bulan 

Nopember 2012, hal ini untuk menjelaskan positioning waktu penelitian terkait 

dengan ketetapan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 Pebruari  2013 mengenai 

pembubaran RSBI, bahwa penelitian ini dilakukan sebelum ditetapkannya 

keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pembubaran RSBI, sehingga pembahasan 

terkait dengan topik dimaksud masih relevan untuk dilakukan. 
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Selanjutnya bertolak dari latar belakang masalah dapatlah dirumuskan 

sebagai isu sentralnya adalah “ ketidakjelasan pertanggungjawaban hukum pada 

pengelolaan anggaran yang bersumber dari dana orang tua murid pada SMPN RSBI 

di Kabupaten Boyolali “. Kemudian isu sentral tersebut diungkapkan dalam judul 

penelitian tesis yakni “ Model Pertanggungjawaban Hukum Bantuan Orang Tua 

Murid  pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (Studi Kasus SMP N RSBI di 

Kabupaten Boyolali)” 

Isu sentral tersebut mengandung berbagai permasalahan, khusunya 

permasalahan tentang bagaimana pemerintah daerah melakukan pengaturan 

terkait dengan pengelolaan RSBI, dan bagaimana satuan pendidikan  

mempertangggungjawqabkan secara hukum terhadap pelaksanaan pengelolaan 

keuangan yang bersumber dari bantuan orang tua murid tersebut.  Dengan 

demikian dapatlah dirumuskan masalahnya sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum Pengelolaan Anggaran yang 

bersumber dari bantuan orang tua murid   pada SMP N RSBI di Kabupaten 

Boyolali ? 

2. Apakah  pertanggungjawaban hukum pengelolaan anggaran yang bersumber 

dari orang tua murid pada SMP N RSBI di Kabupaten Boyolali telah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang 

Otonomi Daerah, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah ? 

3. Bagaimana rumusan model pertanggungjawaban hukum yang sesuai untuk 

pengelolaan anggaran yang bersumber dari bantuan orang tua murid  bagi SMP 

N RSBI di Kabupaten Boyolali ? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Selaras dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini 

bertujuan sebagai berikut : 

1. Untuk menggambarkan realisasi pertanggungjawaban hukum  pengelolaan 

anggaran yang bersumber dari orang tua murid pada SMPN RSBI di 

Kabupaten Boyolali; 

2. Untuk mengetahui, kesesuaian  pertanggungjawaban hukum pengelolaan 

anggaran yang bersumber dari bantuan orang tua murid dengan  UU No. 32 

Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, UU No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. 

3. Untuk mendapatkan  model pertanggungjawaban hukum bantuan orang tua 

murid yang sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, 

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan ketentuan 

pengelolaan keuangan daerah.   

Adapun manfaat dari penelitian tentang model pertanggungjawaban hukum 

bagi pengelolaan anggaran yang bersumber dari bantuan orang tua murid pada 

SMPN RSBI di Kabupaten Boyolali adalah : 

1. Sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan pertanggungjawaban hukum 

pengelolaan anggaran SMPN RSBI di Kabupaten Boyolali, khususnya 

pengelolaan anggaran yang bersumber dari bantuan orang tua murid 

2. Sebagai bahan rekomendasi untuk penyusunan model pertanggungjawaban 

hukum bagi bantuan keuangan dari orang tua murid pada SMPN RSBI di 

Kabupaten Boyolali.  
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D. Orisinalitas 

Terkait dengan topik yang disajikan pada tesis ini, terdapat beberapa penelitian 

terdahulu yang dapat memberikan gambaran tentang ruang lingkup penelitian yang 

pernah dilakukan terhadap pengelolaan keuangan pada RSBI, namun dari beberapa 

penelitian tersebut, belum ada yang membahas permasalahan pengelolaan RSBI 

dari perspektif hukum, sehingga peneliti mengambil permasalahan tersebut sebagai 

bahan penelitian dalam tesis. Adapun beberapa penelitian yang pernah dilakukan 

terkait dengan pengelolaan dana RSBI antara lain penelitian yang dilakukan oleh 

Jhon Kenedi, dalam hasil penelitian tesis yang berjudul Pelaksanaan Akuntabilitas 

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi 

Multi Kasus SMA Negeri 2 dan SMK Negeri 1 Sumbawa Besar), sampai pada 

kesimpulan antara lain bahwa Pertama, akuntabilitas manajerial RSBI dalam 

peningkatan mutu pendidikan terdiri dari  pertanggungjawaban kepada berbagai 

pihak antara lain pemerintah dan satuan pendidikan,  Kedua, akuntabilitas finansial, 

meliputi Sumber-sumber anggaran yang diterima oleh sekolah RSBI dalam 

menunjang peningkatan mutu pendidikan terdiri dari Dana Rutin, APBN, APBD 

Provinsi, APBD Kabupaten, dan orang tua siswa, busniss center/unit produksi bagi 

sekolah kejuruan serta belum ada dana dari sumber lain,  prioritas penggunaan 

anggaran, dan Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan terhadap laporan 

yang telah disampaikan serta belum ada laporan kepada publik.8
 

                                                 

8 Jhon Kenedi, “Pelaksanaan Akuntabilitas Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Dalam 

Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Multi Kasus SMA Negeri 2 dan SMK Negeri 1 Sumbawa Besar)” 
dalam Karya ilmiah UM, 2012, http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/ASP/article/view/18882, diakses 
hari selasa, 20 Nopember 2012 jam 10.45. 

http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/ASP/article/view/18882


12 

 

 

 

Dalam penelitian lain yang ditulis oleh  Sri Andriyani, tahun 2011, dengan  judul 

tesis  Implementasi Dana Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) Dari 

Pemerintah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Sma Negeri 1 Surakarta 

Tahun Ajaran 2010/2011, disimpulkan bahwa dana RSBI mempunyai peranan dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa di SMA N 1 Surakarta, manfaat yang diperoleh 

yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana belajar siswa.  Kendala yang dihadapi 

pada pelaksanaan program, bahwa dana RSBI sampai di sekolah pada bulan yang 

hampir mendekati berakhirnya masa anggaran. Selai itu telah adanya komitmen 

dari pengelola RSBi untuk menyusun pertanggungjawabam RSBI ke pemerintah. 9 

Sementara itu dalam penelitian tesis yang ditulis oleh Dwi Danik Suswardani , 

tahun 2012, yang berjudul Pengelolaan RSBI (Studi Situs Di SMPN 1 Salatiga Tahun 

Pelajaran 2011/2012), bahwa pengelolaan untuk sekolah RSBI di SMPN 1 Salatiga 

dilakukan melalui pengelolaan guru, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan 

sarana prasarana. Untuk pengelolaan guru  dilakukan dengan kegiatan mulai dari 

perencanaan kebutuhan guru, rekruitmen guru, penugasan guru dan pembinaan 

guru, Pengelolaan keuangan dilakukan melalui rapat yang dihadiri oleh Kepala 

Sekolah, Komite, Guru dan Kepala Tata Usaha. Sementara itu pengelolaan sarana 

dan prasarana dilakukan melalui Wakil Kepala Sekolah Sarana Prasarana dengan 

melakukan pendataan terhadap barang yang ada dan dibutuhkan.10 

 

                                                 
9
Sri Andriyani,”Implementasi Dana Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (Rsbi) Dari Pemerintah 

Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Sma Negeri 1 Surakarta Tahun Ajaran 2010/2011”,dalam 
jurnal UNS tahun 2011,http://digilib.uns.ac.id/pengguna.php?mn=showview&id=23726, diakses hari 
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E. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk 

mengungkapkan kebenaran seraca sistematis, metodologis, dan konsisten, dengan 

mengadakan analisis dan konstruksi. Penelitian hukum harus diserasikan dengan 

disiplin hukum yang merupakan suatu ajaran  tentang hukum sebagai norma dan 

kenyataan.11 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian empiris karena mengkaji dan 

menganalisis tentang model pertanggungjawaban hukum bagi bantuan 

orang tua murid di SMPN RSBI di Kabupaten Boyolali, untuk mencari 

kelebihan dan kekurangan dan berupaya mendapatkan model 

pertanggungjawaban hukum yang paling tepat. 

Penelitian empiris, mengacu pada permasalahan-permasahan yang 

terjadi di masyarakat.  Ada dua tipe penelitian hukum empiris, yaitu (1) 

penelitian hukum yuridis sosiologis dan (2) penelitian sosiologi tentang 

hukum. Perbedaan kedua tipe penelitian ini akan membawa konsekuensi 

yang luas pada permasalahan yang diajukan, teori yang digunakan serta 

metode penelitian yang diterapkan.12 

Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian hukum empiris, yaitu 

untuk mengetahui dan mengamati bagaimana  reaksi dan interaksi yang 

terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat. Dengan demikian 

                                                 
11

 Soerjono Soekanto, 2011,Penelitian Hukum Normatif, Jakarta,  PT. Raja Grafindo Perkasa, 
hlm. 20. 

12
 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,  hal 46. 
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pada penelitian ini akan diamati bagaimana Pemerintah Daerah Kebupaten 

Boyolali melakukan Pengaturan terhadap pengelolaan bantuan orang tua 

murid pada SMPN RSBI, dan bagaimana satuan pendidikan UPT SMPN RSBI 

sebagai organ pemerintah daerah  menerapkan ketentuan tentang otonomi 

daerah, ketentuan pengelolaan keuangan daerah, dan ketentuan 

manajemen berbasis sekolah. Selain itu juga akan diamati bagaimana 

perilaku atau pendapat orang tua murid dalam menanggapi pengelolaan 

dana bantuan orang tua murid dan pendapat tentang independensi komite 

sekolah. 

2. Data Penelitian 

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, yaitu 

data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian hukum adalah 

data data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu 

penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat, sedangkan data 

sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh  dari hasil 

penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan 

dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan 

hukum.13 

Bahan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki terdiri dari bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Bahan hukum primer 

terdiri dari perundang-undangan,  catatan-catatan resmi atau risalah dalam 

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan 

bahan-bahan hukum sekunder terdiri berupa semua publikasi tentang hukum 
                                                 

13
 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris,op.cit. hlm. 156 
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yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum, 

jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan 

non hukum  dapat berupa  buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, 

Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan ataupun Laporan-Laporan penelitian non hukum 

dan jurnal-jurnal non-Hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topic 

penelitian.14 

Pada penelitian ini menggunakan Data primer dan sekunder. Data Primer 

merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku 

maupun hasil perilaku manusia, yaitu fakta-fakta yang terjadi di satuan 

pendidikan SMPN RSBI terhadap pengelolaan bantuan orang tua murid, yaitu 

perilaku pengelola pendidikan, pengelola RSBI, dan orang tua murid. Baik 

dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang 

terdokumentasi dalam berbagai dokumentasi atau catatan-catatan (arsip). 15 

Sedangkan data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang 

diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan non hukum.16 

Pada penelitian  dipergunakan bahan hukum primer dan sekunder, sebagai 

berikut : 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan hukum mengikat sebagai hukum positif yakni Undang-Undang  

Dasar 1945 serta perubahan-perubahannya dan Peraturan perundang-

                                                 
14

 Peter Mahmud Marzuki, 2011,  Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, hlm. 141 
15

 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 
Empiris,op.cit. hlm. 280 

16ibid 
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undangan yang terkait antara lain UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi 

Daerah, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 

17 Tahun 2010 tentang Keuangan Negara,  UU No. 33 Tahun 2011 tentang 

Perimbangan keuangan pusat dan daerah, Peraturan Daerah tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali, Peraturan Pemerintah 

tentang pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Pemerintah tentang 

Pendanaan Pendidikan, Peraturan Pemerintah tentang Komite Sekolah, 

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, dan Surat Keputusan Bupati tentang Penatausahaan 

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali. 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer yag terdiri dari : 

1) Buku-buku yang membahas permasalahan yang diteliti 

2) Hasil karya ilmiah yang berkaitan, termasuk jurnal penelitian 

3. Lokasi Penelitian dan Cara Pengambilan Data Primer  

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian dan cara pengambilan data primer 

adalah sebagai berikut :  

a. Lokasi Penelitian,  di lakukan di  Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.   

b. Cara pengambilan data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan 

pengamatan langsung, dan wawancara.  Pengamatan langsung dilakukan 

terhadap obyek yang diteliti, yakni melihat dan mengamati pelaksanaan 

pertanggungjawaban hukum terhadap bantuan orang tua murid yang 

diselenggarakan di satuan pendidikan SMPN, baik dari proses 
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perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Serta pengamatan terhadap 

prosedur yang dijalankan, dan pembagian tugas serta kewenangan. 

Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab kepada responden 

dalam bentuk pertanyaan tertulis, serta dalam bentuk daftar isian profil,  

yang dapat dipergunakan untuk penyusunan analisis dan penarikan 

kesimpulan. 

c. Populasi dan sampel. 

Dalam penelitian ini populasi yang dijadikan obyek penelitian adalah 

Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang ditetapkan sebagai 

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), dengan demikian karena 

untuk wilayah Kabupaten Boyolali SMPN yang ditetapkan sebagai RSBI 

adalah SMPN 1 Boyolali dan SMPN 2 Boyolali, maka populasi yang diambil 

adalah terhadap kedua SMPN tersebut.  

d. Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait langsung 

dengan obyek penelitian, yaitu : 

1) Kepala Sekolah SMPN 1 Boyolali dan SMPN 2 Boyolali; 

2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMPN 1 Boyolali dan SMPN 2 Boyolali; 

3) Pengelola kegiatan dan Pengelola Keuangan Program RSBI di SMPN 1 

boyolali dan SMPN 2 Boyolali; 

4) Orang tua murid. 

4. Tempat Pengambilan Data Sekunder 

Data sekunder dan Bahan hukum dalam penelitian ini diambil dari : 

a. Berbagai Perpustakaan lokal; 
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b. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Boyolali, Bagian 

Hukum dan Organisasi Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali, Inspektorat 

Kabupaten Boyolali, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah  Kabupaten Boyolali, Bagian  data dan dokumentasi SMPN 1 

Boyolali dan SMPN 2 Boyolali, dan Perpustakaan Daerah Kabupaten 

Boyolali; 

c. Situs internet. 

5. Teknik analisis data. 

Analisis data dalam penelitian hukum memiliki sifat-sifat yakni : 17 

a. Sifat analisis  diskriptif, maksudnya adalah  peneliti dalam menganalisis 

berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek 

dan obyek penelitian sebagaimana hasil  penelitian yang dilakukannya. 

Disini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya 

tersebut; 

b. Evaluatif, dalam analisis yang bersifat evaluative ini peneliti memberikan 

justifikasi atas hasil penelitian. Peneliti akan memberikan penilaian, apakah 

hipotesa dari teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak. 

c. Preskriptif, sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi 

atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi disini dilakukan 

oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar 

atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau 

peristiwa hukum dari hasil penelitian. 
                                                 

17
 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris,op.cit. hlm. 183 
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Pendekatan dalam penelitian empiris, dilakukan dengan kualitatif dan 

kuantitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian 

yang menghasilkan data diskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan  oleh 

responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang 

diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 18Pendekatan kuantitatif 

adalah melakukan analisis terhadap data berdasarkan jumlah data yang 

terkumpul. 19  

Dalam penelitian ini teknik analisis dilakukan secara kualitatif, yaitu data 

primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun 

secara sistematis, dihubungkan dan dianalisis. Untuk selanjutnya hasil analisis 

akan menghasilkan suatu data diskriptif, yang menggambarkan secara utuh 

tentang pelaksanaan pertanggungjawaban hukum dana bantuan orang tua 

murid pada SMPN RSBI. Selain menghasilkan data yang bersifat diskriptif, hasil 

dari teknis analisis kualitatif ini akan menghasilkan suatu preskripsi tentang 

hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu untuk memberikan penilaian 

terhadap pertanggungjawaban hukum bantuan orang tua murid pada RSBI 

tersebut,  telah memiliki kesesuai dengan ketentuan atau tidak. 

Selanjutnya untuk mendapatkan suatu model pertanggungjawaban 

hukum bagi bantuan orang tua murid pada RSBI dilakukan dengan analisa 

prediktif, dimana model analisis prediktif ini digunakan untuk meramalkan atau 

merencanakan model pertanggungjawaban hukum  yang ideal yang dapat 

digunakan untuk SMPN RSBI di Kabupaten Boyolali di masa yang akan datang 
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 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 
Empiris,op.cit. hlm. 192 

19
 Ibid. 
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dimana dasar peramalan/perencanaan model tersebut menggunakan dasar 

dan pertimbangan model-model pertanggungjawaban hukum yang sudah ada 

sekarang .20 

Proses analisis yang akan digunakan dilakukan secara diskriptif interaktif  

yang dilakukan melalui langkah-langkah yang bersifat  umum. Proses 

selanjutnya yaitu dilakukan dengan reduksi, kesimpulan, dan verifikasi. 

Reduksi data adalah data yang diperoleh di lapangan ditulis/diketik dalam 

bentuk uraian atau laporan yang terinci, laporan tersebut direduksi, dirangkum, 

dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan pokoknya. 21 

Mengambil kesimpulan dan verifikasi yaitu dari data yang telah 

terkumpul, dilakukan reduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya, 

kemudian  mencari pola hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan 

kemudian disimpulkan model dan sistematikanya.22 

F.     Sistematika Tesis 

Bab I, merupakan gambaran umum tentang latar belakang permasalahan,  

selain itu juga memuat tentang Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat 

penelitian meliputi tujuan untuk menggambarkan realisasi 

pertanggungjawaban hukum  pengelolaan anggaran yang bersumber dari orang 

tua murid pada SMPN RSBI di Kabupaten Boyolali, untuk mengetahui, apakah 

                                                 
20

 Didik Purwadi,  2012, Model Yayasan Pendidikan Dalam Perspektif perlindungan Hukum 

Terhadap Peserta Didik (studi Kasus Pada Yayasan Perguruan tinggi di Surakarta), Magister Ilmu 
Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

21
 Ibid. 

22
 ibid 
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pertanggungjawaban hukum pengelolaan anggaran yang bersumber dari 

bantuan orang tua murid telah sesuai dengan  UU No. 32 Tahun 2004 tentang 

Otonomi Daerah, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, dan untuk merumuskan model 

pertanggungjawaban hukum bagi anggaran yang bersumber dari orang tua 

murid yang paling ideal, kemudian dalam bab I juga dikemukakan metodologi 

penelitian, adapun metode penelitian yang dipergunakan menggunakan jenis 

penelitian empiris, dengan menggunakan analisis kualitatif dan proses analisis 

kualitatif interaktif. 

Bab II, memuat  Tinjauan Pustaka,  tinjauan pustaka  berisi review 

pengembangan penelitian terdahulu dalam bidang yang diteliti, berisi teori-

teori yang dipergunakan untuk menganalisis fenomena yang terkait dengan 

pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan keuangan yang bersumber 

dari orang tua murid.   

Bab III, memuat hasil penelitian dan pembahasan, hasil penelitian 

merupakan gambaran umum sekolah, struktur organisasi, dasar hukum 

pendirian Sekolah, dan pengelolaan keuangan,  sedangkan pembahasan 

dilakukan dengan mendiskripsikan pelaksanaan pertanggungjawaban hukum 

bagi pengelolaan keuangan yang bersumber dari orang tua murid di dua lokasi 

SMP, kemudian pembahasan tentang kesesuaian pertanggungjawaban hukum 

tersebut dengan peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 32 Tahun 2004 

tentang Otonomi Daerah, ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan UU 

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, adapun pembahasan 
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yang terakhir adalah perumusan model pertanggungjawaban hukum bagi 

bantuan orang tua murid untuk SMPN RSBI.  

Bab IV, merupakan bab penutup yang berisi simpulan dari pembahasan 

yang telah dilakukan, dan diakhiri dengan pemberian saran. 

 


