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ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Pengelolaan dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (2) Hambatan yang dihadapi dalam
pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (3) Upaya yang dilakukan
sekolah untuk mengatasi hambatan pengelolaan dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) di MTs miftahul ulum Bogosari Kecamatan Guntur Demak.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Sumber informasi dalam penelitian
ini adalah Kepala Sekolah, Bendahara BOS, dan Tim Manajemen BOS
Kabupaten. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan
dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan
triangulasi teknik. Data dianalisis dengan tahapan reduksi data, display data,
penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:
(1) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), meliputi: (a)
Perencanaan anggaran dana BOS dituangkan dalam bentuk Rencana Penggunaan
Dana BOS. Proses penyusunan Rencana Penggunaan Dana BOS diawali dari
penyusunan RKS, penyusunan draft RKAS, pengkajian dan kesepakatan draft
RKAS, sampai dengan pengesahan RKAS, kemudian disusun Rencana
Penggunaan Dana BOS oleh kepala sekolah dan bendahara BOS. (b) Pelaksanaan
pengelolaan dana BOS diawali dengan kegiatan penyaluran dana BOS dengan
melaporkan data jumlah murid dalam bentuk LKIS. Mekanisme penggunaan dana
BOS yaitu dimulai dengan pengajuan kebutuhan oleh guru dan karyawan,
penentuan alokasi sumber dana, pembelanjaan barang oleh tim belanja barang,
sampai dengan barang diterima dan diinventarisir oleh penerima barang.
Pembukuan dana BOS diwujudkan dalam bentuk Realisasi Penggunaan Dana
BOS disertai lampiran SPJ dan bukti pengeluaran dana BOS. Pelaporan tertulis
dilakukan kepada tim manajemen BOS Kabupaten setiap triwulan dan dipajang di
papan pengumuman sekolah. (c) Evaluasi penggunaan dana BOS dilakukan secara
insidental dalam bentuk pengawasan melekat oleh kepala sekolah dan monitoring
internal dilakukan oleh tim manajemen BOS Kabupaten. (2) Hambatan yang
ditemui oleh tim manajemen BOS sekolah dalam pengelolaan dana BOS yaitu
adanya perubahan kebijakan dalam pengelolaan dana BOS. Hambatan lainnya
yaitu, adanya keterlambatan dalam penyaluran dana BOS. (3) Upaya untuk
mengatasi hambatan yaitu berkonsultasi dengan tim manajemen BOS Kabupaten,
musyawarah dengan pihak internal sekolah dan orang tua murid, serta
memanfaatkan dana talangan dari sumber dana lain yang belum segera
dimanfaatkan.
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