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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Untuk menghasilkan sebuah rekomendasi untuk kebijakan dalam 

pembiayaan pendidikan, selain harus memiliki landasan konseptual yang kuat, 

perlu juga didukung data dan informasi yang obyektif dan aktual dari lapangan. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan penelitian dengan pendekatan 

deskriptif- kuantitatif dan kualitatif untuk dapat mengungkap berbagai informasi 

dan juga permasalahan-permasalahan dalam kaitannya kebutuhan pembiayaan 

SD, SMP dan SMA dilihat dari biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.  

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mendapatkan data mengenai 

alokasi, besaran, dan sumber biaya pendidikan pada level kabupaten/kota, 

sekolah, dan orang tua. Pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi  dan 

mendalami data dan informasi langsung dan tidak langsung yang dianggap tidak 

logis atau data kuantitatif yang memerlukan pendalaman. 

 

B. Populasi, Sampel dan Sumber Data Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Jawa Barat yang memiliki 26 kab./kota. 

Demikian halnya populasi penelitian ini terdiri dari SD, SMP, dan SMA di  26 

kab./kota yang berada di Jawa Barat. Namun demikian, penelitian ini memiliki 

asumsi terhadap wilayah penelitian dan substansi yang akan diteliti, sehingga 
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penentuan sumber penelitian tidak mengharuskan semua sekolah dan Dinas 

Pendidikan Kab./Kota yang ada di Jawa Barat menjadi responden penelitian. 

Selain kondisi yang tidak memungkinkan dilihat dari biaya dan waktu penelitian 

ini, peneliti juga memiliki keterbatasan jumlah personalia untuk menjadikan 

semua sekolah dan Kab./Kota sebagai responden penelitian. Beberapa asumsi 

yang dimaksud yaitu: 

1. Wilayah penelitian, yaitu kab./kota yang ada di Jawa Barat memiliki 

kondisi yang hampir sama dilihat dari kondisi keuangan yang dimiliki oleh 

masing-masing kab./kota. Semisal dengan ukuran pendapatan asli daerah 

(PAD), kab./kota di Jawa  Barat memiliki karakteristik yang hamper sama, 

yaitu kab./kota yang memiliki PAD tinggi, sedang, dan rendah.  

2. Sumber data penelitian memiliki sifat yang homogeny, dimana antara satu 

sekolah dengan sekolah yang lainnya dalam satu level, memiliki kondisi 

yang hampir sama. Contoh sekolah dasar yang berada di wilayah 

perkotaan di Kota Cirebon kondisinya tidak jauh berbeda dengan sekolah 

dasar yang berada di wilayah Kota Cimahi. Kesamaan ini dilihat dari 

aspek yang dibiayai oleh sekolah. 

Berdasarkan asumsi tersebut, maka peneliti menentukan sampel penelitian 

berdasarkan pada karakteristik sebagaimana diasumsikan di atas. Sampel 

penelitian ditentukan berdasarkan kategorisasi (cluster) pada kab./kota dan 

sekolah. Kategorisasi kab./kota berdasarkan PAD, yakni kelompok PAD tinggi, 

PAD sedang, dan PAD rendah. Masing-masing 4 kab./kota. Sedangkan 
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kategorisasi sekolah berdasarkan pada kebermutuan sekolah, yaitu sekolah yang 

berkategori mutu tinggi, bermutu sedang, dan bermutu rendah. kriteria mutu 

ditentukan berdasarkan pada: (1)  jumlah siswa, (2) angka kelulusan, (3) rerata 

UASBN/UN, dan (4) serapan lulusan pada sekolah pavorit pada jenjang 

selanjutnya. 

Sumber data penelitian mengenai pembiayaan pendidikan di Jawa Barat 

tahun 2009 terdiri dari beberapa pihak sebagaimana data yang dimaksudkan akan 

digali yang terdiri dari tiga bentuk data, yaitu data mengenai biaya operasional, 

biaya investasi, dan biaya personal.  

Sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Sumber data primer, mencakup ;  

a. Pengelola/penyelenggara satuan pendidikan: kepala sekolah, wakil kepala 

sekolah, tata usaha, guru. 

b. Para perencana dan pengambil kebijakan pembiayaan pendidikan: yaitu 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang berada di Jawa Barat. 

c. Orang tua siswa, komite sekolah (perwakilan masyarakat) sebagai 

stakeholders. 

Rekapitulasi responden penelitian sebagai berikut ini. 
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Tabel 4.1 

Rekapitulasi responden penelitian 

No Jenis Responden Keterangan Instrumen 
Jumlah 

Angket 
Keterangan 

1.  Pejabat Dinas 

Pendidikan 

Kab./Kota 

Daftar Isian persentase 

APBD II untuk biaya 

operasional dan investasi 

(3 lembar) 

1 

 

12 kab./kota 

2.  Kepala SD Cheklist dan isian 

mengenai nominal biaya  

3 

1 SD kategori 

bagus 

1 SD kategori 

sedang 

1 SD  kategori 

rendah 

3.  Kepala SMP Cheklist dan isian 

mengenai nominal biaya 

3 

1 SMP kategori 

bagus 

1 SMP kategori 

sedang 

1 SMP  kategori 

rendah 

4.  Kepala SMA Cheklist dan isian 

mengenai nominal biaya 

3 

1 SMA kategori 

bagus 

1 SMA kategori 

sedang 

1 SMA  kategori 

rendah 

5.  Orang tua SD Isian langsing (1 lembar) 

3 

1 SD kategori 

bagus 

1 SD kategori 

sedang 

1 SD  kategori 

rendah 



50 

 

   

No Jenis Responden Keterangan Instrumen 
Jumlah 

Angket 
Keterangan 

6.  Orang tua SMP Isian langsing (1 lembar) 

3 

1 SMP kategori 

bagus 

1 SMP kategori 

sedang 

1 SMP  kategori 

rendah 

7.  Orang tua SMA Isian langsing (1 lembar) 

3 

1 SMA kategori 

bagus 

1 SMA kategori 

sedang 

1 SMA  kategori 

rendah 

Jumlah angket per kab./kota 19 Angket 

Total Angket 19 x 12 

(kab./kota) 

228 angket 

 

Melihat pada hasil penghitungan pada tabel 4.1 dapat diketahui bahwa 

responden penelitian semuanya berjumlah 228 orang (pihak). Responden 

penelitian ini terdiri dari pihak dinas pendidikan kab.kota, pihak sekolah, 

dan pihak orang tua siswa. Sekolah terdiri dari SD, SMP dan SMA. 

Ketiga jenjang sekolah tersebut dikategorikan pada tiga kategori, yaitu 

sekolah yang bermutu tinggi, bermutu rendah, dan bermutu sedang. Orang 

tua terdiri dari orang tua siswa di SD, SMP dan SMA. Responden orang 

tua juga diklasifikasi pada tiga, yaitu orang tua siswa yang memiliki anak 

pada sekolah yang bermutu tinggi, bermutu rendah, dan bermutu sedang. 
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Tabel 4.2 

Rekapitulasi Kab./kota yang dmenjadi sampel penelitian 

No Lokasi 

1.  Kota Bandung 

2.  Kabupaten Bandung 

3.  Kota Bekasi 

4.  Kota Bogor 

5.  Kabupaten Bogor 

6.  Kota Depok 

7.  Kabupaten Purwakarta 

8.  Kota Cimahi 

9.  Kabupaten Bandung Barat 

10.  Kabupaten Indramayu 

11.  Kota Cirebon 

12.  Kota Banjar 

 

2. Data sekunder berupa Dokumen tentang: 1) Kebijakan, Strategi, dan Program 

Pembiayaan Pendidikan kabupaten/kota di Jawa Barat, 2) Data dan Informasi 

Profil kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat kabupaten/kota di Jawa 

Barat, 3) Kebijakan-kebijakan dan program-program Pemerintah Pusat, 

Propinsi dan Daerah mengenai Pembiayaan Pendidikan Dasar dan menengah, 

4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) untuk masing-masing 

jenjang sekolah.  

 

 



52 

 

   

C. Teknik dan Instrumen Penelitian 

Untuk mendapatkan gambaran yang riil mengenai pembiayaan pendidikan 

(persekolahan) di wilayah penelitian diperlukan teknik yang tepat untuk menggali 

data, sehingga data yang didapatkan benar-benar valid, up to date, dan memadai. 

Untuk itu teknik penggalian data yang digunakan adalah: (1) Instrumen survey 

pembiayaan pendidikan, berupa isian yang diisi oleh pihak sekolah (kepala 

sekolah atau yang mewakili). (2) Studi dokumen terkait dengan pembiayaan 

sekolah (APBS, standar harga di kabupaten/kota, dan berbagai dokumen yang 

dianggap relevan). (3) Wawancara dengan berbagai pihak terkait dengan 

pembiayaan pendidikan, baik pada level sekolah maupun dinas pendidikan 

kabupaten/kota dan propinsi.  

Sejalan dengan proses penyusunan kajian ini, maka pengumpulan data 

dilakukan dengan 2  (dua) klasifikasi pengumpulan data, yaitu:  

1. Pengumpulan Data Primer 

Survey data primer merupakan kegiatan survey yang dilakukan 

dengan mengamati secara langsung wilayah studi.  Alat/teknik survey yang 

digunakan dalam survey ini adalah : 

 Questioner  adalah daftar pertanyaan yang ditujukan kepada masing-

masing responden (dinas pendidikan, penyelenggara satuan 

pendidikan, orang tua atau masyarakat) secara tertulis untuk 

mengetahui lebih mendalam tentang kebutuhan pembiayaan SD, SMP, 

dan SMA.  Cara penyampaian questioner dilakukan secara langsung 

dengan mendatangi sekolah satu persatu.   



53 

 

   

 Wawancara, yaitu teknik survey yang digunakan secara langsung 

dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan secara verbal kepada 

responden, memungkinkan peneliti untuk menghasilkan pertanyaan 

untuk menelusuri responden untuk informasi lebih lanjut.  Data yang 

digali melalui teknik ini meliputi kebijakan, permasalahan, peluang 

dan tantangan dalam pembiayaan pendidikan di sekolah, 

kabupaten/kota dan propinsi. 

 Studi dokumen, yaitu kegiatan mengkaji berbagai dokumen-dokumen 

yang terkait dengan pembiayaan baik pada level sekolah maupun 

kabupaten/kota. 

 

2. Pengumpulan Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder yang dilakukan ditujukan guna 

memperoleh data-data yang sudah terekapitulasi oleh sekolah dan pemerintah 

daerah yang dapat mendukung dalam penyusunan penelitian ini, adapun data 

sekunder tersebut terdiri dari : 

Data sekunder di tingkat kab./kota dan propinsi: 

− Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam upaya penuntasan wajar 

dikdas 9 tahun. 

− Rencana Strategis Pemerintah Daerah dalam rangka pendanaan 

pendidikan dasar dan menengah di kab./kota dan propinsi wilayah 

penelitian.  
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− Kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah mengenai 

Pembiayaan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

− Profil dan gambaran umum kondisi sosial ekonomi dan budaya 

masyarakat kabupaten/kota dan propinsi di wilayah penelitian. 

− Gambaran umum pendidikan di kabupaten/kota dan propinsi wilayah 

penelitian dalam dua tahun terakhir.  

 

Data sekunder di tingkat sekolah: 

− Rencana pengembangan sekolah (RPS) 

− Anggaran, pendapatan, dan belanja sekolah (APBS) 

− Profil sekolah 

 

Data sekunder dikumpulkan dalam bentuk dokumen. Namun 

demikian, dalam penelitian pembiayaan pendidikan, tidak semua 

sekolah dan dinas pendidikan kab./kota mau memberikan dokumen 

anggaran untuk kepentingan penelitian. Kebanyakan responden tidak 

memberikan dokumen anggarannya. 

 

Kondisi ini dapat dipahami, bahwa pihak yang dijadikan sumber 

penelitian masih khawatir dengan keterbukaan dokumen-dokumen 

anggaran lembaga kepada berbagai pihak. 
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D. Tahapan dan Jadwal Kegiatan Penelitian 

Tahapan kegiatan pengkajian pembiayaan pendidikan yang meliputi 

tahapan sebagai berikut: 

1. Penyusunan desain penelitian. Tahapan ini adalah proses menyusun 

dan merencanakan kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Proses 

dilakukan melalui diskusi tim penelitia. Produk tahapan ini adalah 

proposal penelitian. 

2. Persiapan kegiatan penelitian. Tahapan ini adalah proses pengajuan 

proposal penelitian, persuratan, membuat perizinan, dan koordinasi 

dengan pemberi dana penelitian. 

3. Pembuatan instrument penggalian data. Data yang dibutuhkan terdiri 

dari: data dan informasi mengenai aspek – aspek pembiayaan yang 

dikeluarkan oleh sekolah (SD, SMP, dan SMA), aspek pembiayaan 

yang dikeluarkan oleh orang tua siswa (SD, SMP, dan SMA), dan 

taksiran biaya/harga lahan dan bangunan sekolah. 

4. Penggalian data melalui penyebaran format isian ke sekolah (SD, 

SMP, dan SMA). Tahapan ini dilakukan melalui dua tahap. 

Pentahapan dilakukan karena banyaknya sekolah yang harus 

diidentifikasi untuk sampai dapat memberikan gambaran mengenai 

aspek pembiayaan pada SD, SMP, dan SMA di wilayah kabupaten dan 

kota. Penggalian data juga dilakukan melalui wawancara dengan guru 

dan kepala sekolah untuk memperdalam informasi mengenai berbagai 

aspek yang dianggap belum mendalam dalam pengisian format isian. 
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Untuk melengkapi dan mengkroscek keabsahan data, penggalian data 

juga dilakukan melalui studi dokumen APBS. 

5. Langkah kelima adalah mengolah data isian dengan menghitungnya 

menjadi besaran biaya yang dikeluarkan oleh setiap satuan pendidikan, 

yaitu SD, SMP, dan SMA dengan masing-masing  kategori sekolah 

negeri dan swasta. 

6. Langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan pembiayaan pendidikan 

di Propinsi Jawa Barat yang meliputi deskripsi mengenai biaya 

operasional, biaya investasi, dan biaya personal untuk satuan 

pendidikan SD, SMP, dan SMA.  

7. Langkah selanjutnya adalah memberikan tafsiran terhadap gambaran 

pembiayaan pendidikan dari hasil pengolahan data. Tafsiran mengacu 

pada seberapa jauh biaya untuk setiap satuan pendidikan dari standar 

biaya pendidikan yang dikategorikan sebagai pendidikan yang 

bermutu. 

8. Langkah terakhir adalah menyimpulkan dan menyusun rekomendasi 

hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh sekolah, pemerintah 

kabupaten/kota dan Propinsi Jawa Barat, khususnya Dinas Pendidikan, 

terkait dengan pembiayaan pendidikan untuk satuan pendidikan SD, 

SMP, dan SMA di Jawa Barat. 

Adapun kegiatan kajian ini dilaksanakan selama 4 bulan, dengan sebaran 

waktu sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Jadwal kegiatan penelitian 

No 
Tahapan 

Kegiatan 

Luaran per 

Tahapan 
Bobot 

Bulan ke 

1 2 3 4 

1 
Penyusunan 

Proposal Penelitian 

Term of Reference 

(TOR), 

Penyusunan Desain 

Proposal 

Draft Riset Desain 

Hasil koordinasi 

dengan tim & nara 

sumber 

15%   
 

 

 

 
 

2 

Penyusunan 

Instrumen 

Penelitian 

Penetapan parameter 

Desain angket dan 

depth interview 

Desain analisa data 

Validasi instrumen 

15%  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Pengumpulan, 

Pengolahan, 

Interpretasi 

Laporan survai 

Data sekunder & 

lapangan 

Laporan tabulasi 

data 

40%  

 

 

 

 

 

 
 

4 

Penyusunan 

Laporan Akhir 

 

Hasil kompilasi data 

lokasi kajian 

Hasil inputing data 

lokasi kajian 

Penyajian data 

Draft Laporan 

Interim 

Perancangan 

Rencana Induk 

Pendidikan 

30%  
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No 
Tahapan 

Kegiatan 

Luaran per 

Tahapan 
Bobot 

Bulan ke 

1 2 3 4 

Presentasi Laporan 

Interim 

Hasil revisi Laporan 

Interim 

 

E. Teknik Analisis Data 

Data kualitatif dianalisis dengan teknik kualitatif dimana reduksi dan 

klasifikasi dilakukan untuk memperoleh simpulan yang bermakna, baik verifikasi 

kondisi empirisnya, maupun untuk menghasilkan rekomendasi yang tepat, 

relevan, dan mungkin diimplementasikan. Sedangkan data kuantitatif diolah 

secara kuantitatif dengan menggunakan uji presentase/uji kecenderungan 

(weighted Mean scored), pnyajian data dalam bentuk tabel dan grafik yang 

digunakan untuk menggambarkan dan memprediksi kecenderungan-

kecenderungan pembiayaan pada tingkat sekolah, kab./kota, dan propinsi.  

Pengolahan data kuantitatif juga dilakukan dengan mengkalkulasi data-

data mikro (sekolah) kemudian diagregasi menjadi data makro pada tingkat 

kab./kota dan kemudian diagregasi pada tingkat propinsi. 
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F. Kisi-kisi Penelitian 

Penyusunan kisi-kisi penelitian didasarkan pada tiga kategori biaya, yaitu 

biaya operasional, biaya investasi dan biaya operasional. Kategorisasi biaya 

ini berdsarkan pada PP No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. 

Tabel 4. 4 

Kisi-kisi Penelitian 

Jenis Biaya 

operasional  
Aspek Pembiayaan  

1. Kesejahteraan 

tenaga pendidik dan 

kependidikan 

a. Insentif tambahan bagi guru PNS/GTY dari 

Pemda Kab./Kota per orang per bulan  

b. Insentif tambahan bagi tenaga administrasi di 

sekolah dari Pemda Kab./Kota per orang per 

bulan  

 c. Honor bagi guru untuk kelebihan jam mengajar 

dari sekolah 

 d. Honor yang diterima guru bantu/sukwan/ honor 

daerah dari sekolah per bulan  

 e. Biaya perjalanan dari sekolah untuk proses 

mutasi/promosi per guru   

 f. Hadiah hari raya  dari sekolah untuk guru (per 

orang)  

 g. Hadiah hari raya  dari sekolah untuk tenaga 

administrasi  

 h. Biaya yang dialokasikan dari sekolah untuk 

pakaian seragam guru per orang  

 i. Biaya yang dialokasikan dari sekolah untuk 

pakaian seragam tenaga administrasi per orang  

 j. Alokasi uang lembur dari sekolah bagi tenaga 

administrasi sekolah per jam 

2. Peningkatan 

Profesi/Diklat 

a. Biaya khusus sekolah untuk diklat peningkatan 

kemampuan professional bagi guru per orang 

per tahun  

 b. Biaya diklat bagi kepala sekolah per orang per 

tahun  

 c. Biaya diklat bagi tenaga administrasi sekolah 

per orang per tahun 
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Jenis Biaya 

operasional  
Aspek Pembiayaan  

 d. Biaya sekolah untuk pelaksanaan kegiatan 

KKG/MGMP per guru per tahun 

 e. Biaya sekolah untuk pelaksanaan kegiatan 

MKKS per tahun 

 

3. Penyelenggaraan 

KBM 

a. Biaya sekolah untuk penyediaan buku bahan 

ajar per siswa per tahun 

b. Biaya sekolah untuk penyediaan bahan 

praktikum IPA per siswa pertahun 

 c. Biaya sekolah untuk penyediaan bahan praktik 

IPS persiswa pertahun 

 d. Biaya sekolah untuk penyediaan bahan praktik 

keterampilan persiswa per tahun 

 e. Biaya sekolah untuk pengembangan kurikulum 

muatan lokal dan pengembangan diri (satu kali 

per tahun) 

 f. Biaya sekolah untuk pelaksanaan remedial 

persiswa pertahun 

 

4. Penilaian a. Biaya sekolah untuk ulangan umum (teori) 

persiswa pertahun 

 b. Biaya sekolah untuk ulangan umum praktek 

persiswa pertahun 

 c. Biaya sekolah untuk ujian akhir tertulis 

 d. Biaya sekolah untuk ujian akhir praktik 

 e. Biaya sekolah untuk pengembangan dan 

penilaian tes diagnostik untuk siswa baru per 

siswa per tahun 

 f. Biaya sekolah untuk pengukuran IQ, EQ per 

siswa per tahun 

 g. Biaya khusus untuk pembelian buku raport per 

siswa  

 

5. Pemeliharaan dan 

penggantian 

a. Biaya sekolah untuk perawatan bangunan 

sekolah per tahun 

 b. Biaya sekolah untuk perawatan perabot kantor 

per tahun 

 c. Biaya sekolah untuk penggantian alat IPA per 

tahun 

 d. Biaya sekolah untuk penggantian alat 
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Jenis Biaya 

operasional  
Aspek Pembiayaan  

keterampilan yg rusak per tahun 

 e. Biaya sekolah untuk penggantian buku 

pelajaran yg rusak pertahun 

 

6. Daya dan Jasa a. Biaya sekolah untuk listrik per bulan 

 b. Biaya sekolah untuk air (ledeng) per bulan 

 c. Biaya sekolah untuk telephon per bulan 

 d. Biaya sekolah untuk Internet perbulan 

 

7. Kesiswaan a. Biaya sekolah untuk pembinaan pramuka 

tingkat sekolah 

 b. Biaya sekolah untuk pembinaan olahraga 

tingkat sekolah  

 c. Biaya sekolah untuk pembinaan kesenian 

tingkat sekolah 

 d. Biaya sekolah untuk pelaksanaan Porseni 

tingkat sekolah 

 e. Biaya sekolah untuk pelaksanaan Cerdas 

Cermat tingkat sekolah 

 f. Biaya sekolah untuk pelaksanaan Olimpiade 

sains tingkat sekolah 

 g. Biaya pembinaan KIR per tahun 

 h. Biaya untuk penyelenggaraan Peringatan hari 

raya besar per tahun 

 i. Biaya sekolah untuk kegiatan Pesantren kilat 

per siswa  

 j. Biaya sekolah untuk kegiatan orientasi siswa 

baru 

 k. Beasiswa dari Depdiknas per siswa per tahun 

(BOS Pusat) 

 l. Beasiswa dari pemda Propinsi per siswa per 

tahun (BOS propinsi) 

 m. Beasiswa dari pemda Kab./Kota per siswa per 

tahun (BOS pendamping) 

 

8. Supervisi a. Biaya untuk kegiatan supervisi oleh kepala 

sekolah per tahun 
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Jenis Biaya Investasi Jenis Pembiayaan 

Sarana Prasarana 1. Biaya untuk pembebasan tanah untuk lahan sekolah  

2. Bangunan 

a. Biaya untuk pembangunan ruang kelas baru 

b. Biaya untuk pembangunan ruang Tata Usaha 

c. Biaya untuk pembangunan ruang Kepala Sekolah 

d. Biaya untuk pembangunan ruang Wakil KS 

e. Biaya untuk pembangunan ruang Guru 

f. Baiaya  untuk pembangunan ruang Perpustakaan 

g. Biaya untuk pembangunan Laboratorium IPA 

h. Biaya untuk pembangunan Laboratorium Bahasa 

i. Biaya untuk pembangunan ruang Keterampilan 

j. Biaya untuk pembangunan lapang Olahraga 

k. Biaya untuk pembangunan ruang Serbaguna  

l. Biaya untuk pembangunan ruang Ibadah 

m. Biaya untuk pembangunan kamar kecil /WC 

n. Biaya untuk pembanguan ruang Ekstrakurikuler 

o. Biaya untuk pembangunan ruang BK 

3. Buku 

a. Biaya untuk pembelian buku Teks Utama per 

tahun 

b. Biaya untuk pembelian buku Perpustakaan per 

tahun 

c. Biaya untuk pembelian buku Sumber per tahun 

d. Biaya untuk pembelian buku Pelengkap per tahun 

4. Alat 

a. Biaya untuk pembelian Alat peraga per tahun 

b. Biaya untuk pembelian Alat Praktik per tahun 
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c. Biaya untuk pembelian LCD per tahun 

d. Biaya untuk pembelian Komputer per tahun 

e. Biaya untuk pembelian Perabot per tahun 

Tenaga a. Biaya untuk pengadaan tenaga pendidik per orang  

 b. Biaya untuk pengadaan tenaga kependidikan per 

orang 

 

Komponen biaya personal 

A. Alat perlengkapan sekolah  

1. Sepatu 

2. Seragam sekolah 

3. Seragam olah raga 

4. Alat tulis (ballpoint, pensil, penghapus, dll) 

5. Buku tulis 

B. Biaya transport PP per hari 

C. Uang saku/uang jajan per hari 

D. Biaya ekstrakurikuler per tahun 

E. Biaya bimbingan belajar per tahun 

 


