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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian 

Penelitian mengenai pembiayaan pendidikan di Jawa Barat ini bertujuan 

mendapatkan informasi yang lengkap, valid, dan up to date (terkini) 

mengenai:  

1. Kebutuhan nyata pembiayaan pendidikan dasar dan menengah di Jawa 

Barat, baik kategori biaya investasi, biaya operasional, maupun biaya 

personal.  

2. Sumber-sumber dan proporsi (persentase) pemenuhan kebutuhan 

pembiayaan pendidikan dasar dan menengah di Jawa Barat, baik kategori 

biaya investasi, biaya operasional, maupun biaya personal.  

3. Posisi Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam upaya pemenuhan kebutuhan 

pembiayaan pendidikan dasar dan menengah dari APBD Propinsi Jawa 

Barat untuk masing-masing Kab./kota.  

 

B. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat bagi penyelenggaran pendidikan di tingkat sekolah 

Pada level  sekolah, penelitian ini diharapkan dapat member manfaat 

sebagai berikut: 
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a. Memberikan informasi bagi kepala sekolah, guru, komite sekolah dan 

orang tua siswa mengenai komponen-komponen yang harus dibiayai 

dalam penyelenggaraan sekolah. 

b. Memberikan informasi bagi kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan 

orang tua mengenai besaran biaya untuk penyelenggaraan sekolah 

yang berorientasi pada mutu. 

c. Memberikan informasi bagi kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan 

orang tua mengenai pentingnya keterlibatan orang tua siswa dalam 

pengelolaan pembiayaan di sekolah. 

2. Manfaat bagi penyelenggara pendidikan di tingkat kab./kota 

Pada level kab./kota, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

a. Memberikan informasi mengenai aspek-aspek yang harus 

ditanggulangi oleh kab./kota melalui dana bos. 

b. Memberikan informasi mengenai pentingnya keterlibatan dinas 

pendidikan kab./kota dalam perencanaan, pengalokasian, evaluasi dan 

pengendalian pembiayaan oleh sekolah-sekolah yang berada di bawah 

pengendalian dinas pendidikan kab./kota. 

c. Memberikan informasi mengenai besaran dana BOS untuk 

menanggulangi penyelenggaraan SD, SMP, dan SMA baik pada 

kategori sekolah bermutu tinggi, bermutu rendah, dan bermutu sedang. 

d. Memberikan informasi mengenai pentingnya penyusunan peraturan 

atau pedoman pembiayaan pendidikan dasar dan menengah baik pada 
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level mikro (sekolah) maupun pada level makro (kab./kota) untuk 

memberikan informasi yang jelas mengenai keterlibatan berbagai 

pihak dalam penyelenggaraan sekolah. pihak-pihak yang dimaksud 

diantaranya adalah pemerintah daerah, orang tua, pihak dunia usaha 

dan dunia industri di sekitar sekolah. 

3. Manfaat bagi penyelenggara pendidikan di tingkat propinsi 

Bagi propinsi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

a. Memberikan informasi mengenai komponen-komponen yang harus 

dibiayai oleh pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan 

pendidikan dasar dan menengah, baik biaya operasional maupun biaya 

investasi. 

b. Memberikan informasi mengenai kewenangan dan tanggungjawab 

pemerintah propinsi dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan 

menengah di Jawa Barat. 

c. Memberikan informasi mengenai perlunya alokasi yang lebih besar 

untuk subsidi bea siswa pendamping (bos pendamping) bagi 

penyelenggaraan SD, SMP, dan SMA di Jawa Barat. 


