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LAMPIRAN 1 
 

 

PEDOMAN 

WAWANCARA 

Tanggal dan waktu :  

Tempat : 

Informan : Kepala Madrasah 
 

Variabel Indikator Item Pertanyaan 

1. Prosedur 

Pengelolaan 

dan 

perencanaan 

Dana BOS 

a. Mengetahui darimana 

saja sumber pembiayaan 

pendidikan di MTs NU 

Al-Mustaqim 

1) Darimana saja sumber 

pembiayaan pendidikan di 

MTs NU Al-Mustaqim? 

b. Mengetahui Penetapan 

Alokasi Dana BOS 

1) Apakah sekolah melakukan 

sosialisasi kepada guru 

mengenai besarnya dana 

BOS yang diterima? 

2) Siapa saja yang terlibat 

dalam proses penyususnan 

rencana anggaran dana 

BOS di MTs NU Al- 

Mustaqim? 

c. Mengetahui penyaluran 

dana BOS di MTs NU 

Al-Mustaqim 

1) Berapa bulan sekali 

madrasah menerima dana 

BOS? 

2) Bagaimana jika terjadi 

pencairan dana BOS yang 

terlambat, apakah belanja 
sekolah terpaksa ditunda? 

3) Apakah pernah terjadi 

kekurangan dana BOS 

yang disalurkan kepada 
pihak sekolah? 

4) Apakah sekolah melakukan 

penarikan iuran untuk 

menutupi kekurangan dana 

dalam pemenuhan biaya 

operasional sekolah? 

d. Mengetahui 

perencanaaan 

pengelolaan dana BOS 

1) Bagaimana perencanaan 

pembiayaaan dana BOS di 

MTs NU Al-Mustaqim? 



74  

  

 

 

 

 

  2) Bagaimana proses 

perencanaan pembiayaan 

dana BOS di MTs NU Al- 

Mustaqim? 

2. Penggunaan 

dana BOS 

a. Mengetahuai 

pengembangan 

perpustakaan 

1) Apakah dana BOS 

digunakan untuk 

pengadaan buku teks 

pelajaran bagi guru dan 

siswa sebagai pendukung 

pembelajaran? 

b. Mengetahui Kegiatan 

dalam rangka 

penerimaan peserta 

didik baru 

1) Apakah dana BOS 

digunakan untuk 

membiayai seleksi 

penerimaan siswa baru 

agar memperoleh input 

siswa yang berkualitas? 

c. Kegiatan Pembelaajaran 
dan Ektrakulikuler 

1) Apa Sajakah kegiatan 
Ektrakulikuler yang ada di 
MTs NU Al-Mustaqim? 

2) Apa saja yang dibiayai 

dalam kegiatan 

ektrakulikuler yang 

menggunakan dana BOS 

di MTs NU Al-Mustaqim? 

d. Mengetahui pembiayaan 

kegiatan ulangan dan 

unjian 

1) Bagaimanakan penggunaan 

dana BOS dalam 

pelaksanaan Ujian? 

e. Mengetahui Pembelian 

bahan-bahan habis pakai 

1) Apakah dana BOS 

digunakan untuk membeli 

alat-alat habis pakai 

seperti alat kebersihan 

sekolah demi kenyamanan 

proses pembelajaran? 

f. Mengetahui Pembayaran 

honorarium guru 

1) Apakah dana BOS 

digunakan untuk 

membiayai honor guru 

supaya lebih 

meningkatkan 

kualitasnya? 
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g. Mengetahui 

Pengembangan profesi 

guru 

1) Dengan dana BOS, apa 

sajakah program yang 

dilakukan sekolah dalam 

meningkatkan kuliatas 

tenaga pendidik dan 

kependidikan? 
 

 

 

 

 h. Mengetahui peran 

sekolah dalam 

membantu siswa miskin 

1) Apakah sekolah 

menggunakan dana BOS 

untuk  membantu 

membeli seragam, sepatu, 

dan alat tulis bagi siswa 

miskin? 

3. Evaluasi 

Pengelolaan 

dana BOS di 

MTs NU Al- 

Mustaqim 

a. Mengetahui kegiatan 

pelaksanaaan evaluasi 

1) Bagaimana hasil evaluasi 

penggunaan dana BOS 

mulai dari perencanaan, 

Pelaksanaan dan Evaluasi? 
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Tanggal dan waktu  : 

Tempat : 

Informan : Bendahara BOS Madrasah 
 

 
Variabel Indikator Item Pertanyaan 

1. Prosedur Pengelolaan 

Dana BOS 

a. Mengetahui drimana 

saja sumber 

pembiayaan 

pendidikan di MTs 

NU Al-Mustaqim 

1) Darimana saja sumber 

pembiayaan pendidikan 

di MTs NU Al- 

Mustaqim? 

2) Bagaimana cara sekolah 

mengkomunikasikan 

dana BOS yang dimiliki 

kepada seluruh elemen 

sekolah? 

b. Mengetahui 

penyaluran dana BOS 

di MTs NU Al- 

Mustaqim 

1) Berapa bulan sekali 
madrasah menerima dana 

BOS? 

2) Apakah penyaluran dana 

BOS kepada pihak 

sekolah sudah tepat 
waktu? 

3) Bagaimana Proses 

Penyaluran dana BOS di 

MTs NU Al-Mustaqim? 

c. Untuk mengetahui 

perencanaan 

pengelolaan dana 

1. Bagaimana perencanaan 

penggunaan dana BOS di 

MTs NU Al-Mustaqim? 

 BOS di MTs NU Al- 
Mustaqim 

 

2. Penggunaan dana 

BOS 

a. Untuk mengetahui 

Penggunaan dana 

BOS 

1) Bagaimana kah 

Penggunaan dana BOS di 

MTs NU Al-Mustaqim? 

2) Bagaimanakah proses 

penggunaan/pengambilan 

n dana BOS di MTs NU 

Al-Mustaqim? 

3. Evaluasi Pengelolaan 

dana BOS di MTs 

NU AL-Mustaqim 

a. Mengetahui kegiatan 

pelaksanaaan evaluasi 

1) Siapa saja pihak yang 

terlibat dalam 

pelaksanaan kegiatan 

evaluasi dana BOS di 

MTs NU Al-Mustaqim? 

2) Kapan kegiatan evaluasi 
dana BOS dilakukan? 

3) Bagaimana hasil evaluasi 
penggunaan dana BOS? 
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Tanggal dan waktu : 

Tempat : 

Informan : Ketua Komite MTs NU Al-Mustaqim 
 

Variabel Indikator Item Pertanyaan 

1. Prosedur Pengelolaan 

Dana BOS 

a. Mengetahui 

drimana saja 

sumber 

pembiayaan 

pendidikan di 

MTs NU Al- 

Mustaqim 

1) Darimana saja sumber 

pembiayaan pendidikan di 

MTs NU Al-Mustaqim? 

2) Apakah sekolah 

membebankan biaya 

pendidikan kepada orang 

tua siswa? 

b. Mengetahui 

Penetapan Alokasi 

Dana BOS 

1) Apakah sekolah melakukan 

sosialisasi kepada orang tua 

siswa mengenai besarnya 

dana BOS yang diterima? 

2) Menurut pengalaman bapak, 

apakah ada kenndala- 

kendala dalam pengelolaan 

dana BOS? 

2. Penggunaan dana 

BOS 

a. Mengetahui 

keterlibatan 

komite sekolah 

dalam penggunaan 

1) Apa saja kah keterlibatan 

komite sekolah dalam 

pengelolaan dana BOS? 

 dana BOS  

3. Evaluasi Pengelola an 

dana BOS di MTs NU 

Al-Mustaqim 

a. Mengetahui peran 

komite sekolah 

dalam melakukan 

proses evaluasi 

1) Apakah komite sekolah 

terlibat dalam proses 

Evaluasi? 
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Tanggal dan waktu :  

Tempat : 

Informan : Guru Kelas 
 

Variabel Indikator Item Pertanyaan 

Prosedur Pengelolaan 

Dana BOS 

a. Mengetahui drimana 

saja sumber 

pembiayaan pendidikan 

di MTs NU Al- 

Mustaqim 

1) Darimana saja sumber 

pembiayaan pendidikan 

di MTs NU Al- 

Mustaqim? 

2) Apakah sekolah 

membebankan biaya 

pendidikan kepada 

orang tua siswa? 

b. Mengetahui Penetapan 

Alokasi Dana BOS 

1) Dalam pelaksanaan 

atau penggunaan dana 

BOS apakah ada 

kendala-kendala yang 

dihadapi oleh 

madrasah, Jika ada 

bagaimana madrasah 

mengatasi kendala- 

kendala tersebut? 
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LAMPIRAN 2 

 
 

HASIL WAWANCARA 

Tanggal dan waktu : Senin, 13 Januari 

2020 Pukul 09.00 WIB Tempat : 

Kantor MTs NU Al-Mustaqim 

Informan : Hj. Nor Hidayah (Kepala Madrasah) 
 

Variabel Indikator Item Pertanyaan Jawaban 

1. Prosedur 

Pengelolaan 

dan 

perencanaan 

Dana BOS 

a. Mengetahui 

darimana saja 

sumber 

pembiayaan 

pendidikan di 

MTs NU Al- 

Mustaqim 

1) Darimana saja 

sumber 

pembiayaan 

pendidikan di MTs 

NU Al-Mustaqim? 

1) Sumber dana yang ada di 

MTs NU Al-Mustaqim 

adalah hanya berasal dari 

dana BOS, karena kami 

adalah sekolah Swasta 

b. Mengetahui 

Penetapan Alokasi 

Dana BOS 

1) Apakah sekolah 

melakukan 

sosialisasi kepada 

guru mengenai 

besarnya dana 

BOS yang 
diterima? 

1) Ya, hal ini biasanya kami 

lakukan dalam rapat RKAM 

yang biasa kami lakukan di 

awal tahun. 

2) Siapa saja yang 

terlibat dalam 

proses 

penyususnan 

rencana anggaran 

dana BOS di MTs 

NU Al-Mustaqim? 

2) Dalam rapat RKAM kami 

biasanya melibatkan seluruh 

elemen madrasah yaitu 

guru, staf, serta komite 

madrasah. 

c. Mengetahui 

penyaluran dana 

BOS di MTs NU 

Al-Mustaqim 

1) Berapa bulan 

sekali madrasah 

menerima dana 

BOS? 

1) Penerimaan dana BOS 

dalam satu tahun dua kali 

penerimaan, yaitu tahap 1 

yaitu semester genap dan 

tahap 2 (semester gasal/awal 

masuk tahun pelajaran). 
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2) Bagaimana jika 

terjadi pencairan 

dana BOS yang 

terlambat, apakah 

belanja sekolah 

terpaksa ditunda? 

2) Untuk mengatasi 

pembiayaan pendidikan di 

tiap semester, pertama 

biasanya kami 

menanggulangi sendiiri 

terlebih dahulu bersama 

   guru-guru. 

3) Apakah pernah 

terjadi kekurangan 

dana BOS yang 

disalurkan kepada 

pihak sekolah? 

3) Tidak. Dana bos yang 

tersalurkan selalu sesuai 

dengan jumlah siswa yang 

kami miliki. 

4) Apakah sekolah 

melakukan 

penarikan iuran 

untuk menutupi 

kekurangan dana 

dalam pemenuhan 

biaya operasional 

sekolah? 

4) Tidak. Kami sedikitpun 

tidak pernah meminta 

bayaran dan lain 

sebagainya. Kalaupun ada 

iuran itupun iuran untuk 

pembelian modul anak, 

sesuai dengan juknis BOS, 

dana BOS tidak 

diperbolehkan untuk 

pembelian modul anak. 

d. Mengetahui 

perencanaaan 

pengelolaan dana 

BOS 

1) Bagaimana 

perencanaan 

pembiayaaan dana 

BOS di MTs NU 

Al-Mustaqim? 

1) Perencanaan pembiayaan 

dana BOS di MTs sesuai 

dengan rencana kerja 

anggran madrasah (RKAM) 

dan disesuaikan dengan 10 

item pembayaran. 

2) Bagaimana proses 

perencanaan 

pembiayaan dana 

BOS di MTs NU 

Al-Mustaqim? 

2) Proses pembiayaan dana 

BOS di MTs NU Al- 

Mustaqim sesuai dengan 

kebutuhan yang diajukan 

oleh komponen madrasah, 

guru, serta pegawai 

administrasi serta 

dimusyawarahkan untuk 

diajukan kepada kepala 

madrasah, dan setelah 

pengajuan kebutuhan 

tersebut disetujui, 

dibuktikan dengan kuitansi. 
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2. Penggunaan 

dana BOS 

a. Mengetahuai 

pengembangan 

perpustakaan 

1) Apakah dana BOS 

digunakan untuk 

pengadaan buku 

teks pelajaran bagi 

guru dan siswa 

sebagai pendukung 

pembelajaran? 

1) Jelas, Namun untuk 

perpustakaan tidak setiap 

kali kami adakan melainakn 

disesuaikan dengan kondisi. 

 b. Mengetahui 

Kegiatan dalam 

rangka 

penerimaan 

peserta didik baru 

1) Apakah dana BOS 

digunakan untuk 

membiayai seleksi 

penerimaan siswa 

baru agar 

memperoleh input 

siswa yang 

berkualitas? 

1) Iya, setiap tahun tetap ada 

pembiayaan penerimaan 

peserta didik baru, dan 

angggaran jelas dari dana 

BOS. 

c. Kegiatan 

Pembelaajaran 

dan Ektrakulikuler 

1) Apa Sajakah 

kegiatan 

Ektrakulikuler 

yang ada di MTs 

NU Al-Mustaqim? 

1) Kegiatan ekskul di sini 

meliputi pramuka, seni 

(Qasidah/Rebana, Kaligrafi) 

dan Tahfudzil Qur’an, 

Karena di Al-Mustaqim 

sekolah terintegrasi dengan 

pondok pesantren. 

2) Apa saja yang 

dibiayai dalam 

kegiatan 

ektrakulikuler yang 

menggunakan dana 

BOS di MTs ? 

2) Yang dibiayai adalah semua 

yang berkaitan dengan 

kegiatan tersebut, mulai dari 

honor pelatih, trasportasi, 

pembelian alat, perawatan 

dan lain sebagainya 

d. Mengetahui 

pembiayaan 

kegiatan ulangan 

dan unjian 

1) Bagaimanakan 

penggunaan dana 

BOS dalam 

pelaksanaan Ujian? 

1) Dalam pelaksanaan ujian, 

penggunaan dana bos untuk 

memfasilitasi semua 

keperluan ujian mulai dari 

uji coba hingga selesai. 

e. Mengetahui 

Pembelian 

bahanbahan habis 

pakai 

1) Apakah dana BOS 

digunakan untuk 

membeli alat-alat 

habis pakai seperti 

alat kebersihan 

sekolah demi 

kenyamanan 

proses 

pembelajaran? 

1) Ya, tetapi ini disesuaikan 

dengan keadaan, barang- 

barang kebersihan masih 

layak pakai atau tidak. 
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f. Mengetahui 

Pembayaran 

honorarium guru 

1) Apakah dana BOS 

digunakan untuk 

membiayai guru 

honorer supaya 

lebih 

meningkatkan 

kualitasnya? 

1) Ya. Gaji guru honorer kami 

berikan dari dana BOS yang 

kami miliki 

 g. Mengetahui 

Pengembangan 

profesi guru 

1) Dengan dana BOS, 

apa sajakah 

program yang 

dilakukan sekolah 

dalam 

meningkatkan 

kuliatas tenaga 

pendidik dan 

kependidikan? 

1) Kami biasa mengirim guru 

untuk mengikuti MGMP 

atau sejenisnya yang 

diadakan dari KKMTs.02 

Ma’arif Jepara.. 

h. Mengetahui peran 

sekolah dalam 

membantu siswa 

miskin 

1) Apakah sekolah 

menggunakan 

dana BOS untuk 

membantu 

membeli seragam, 

sepatu, dan alat 

tulis bagi siswa 

miskin? 

1) Dalam membantu siswa 

miskin, kami biasanya 

memberikan biaya 

transportasi kepada mereka. 

3. Evaluasi 

Pengelolaan 

dana BOS di 

MTs NU Al- 

Mustaqim 

a. Mengetahui 

kegiatan 

pelaksanaaan 

evaluasi 

1) Bagaimana hasil 

evaluasi 

penggunaan dana 

BOS mulai dari 

perencanaan, 

Pelaksanaan dan 

Evaluasi? 

1) Berdasarkan hasil eveluasi, 

penggunaan dana BOS di 

MTs NU Al-Mustaqim 

sudah tepat sasaran, yaitu 

kepada siswa dan sesuai 

RKAM sehingga sangat 

membantu dalam proses 

belajar mengajar dan sangat 

menunjang prestasi siswa 

baik di bidang akademik 

maupun non akademik. 

2) Siapa sajakah yang 

terlibat dalam 

proses evaluasi dan 

pengawasan 

tentang 

pengelolaan dana 

BOS di MTs NU 

Al-Mustaqim? 

2) Dalam proses evaluasi dan 

pengawasan, ada dua pihak 

yang terlibat yaitu pihak 

internal dan pihak eksternal. 

Dimana pihak internal 

terdiri atas pihak Kemenag 

baik kabupaten hingga pusat 

dan komite sekolah. 

Sedangkan pihak eksternal 

yaitu BPK 
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HASIL WAWANCARA 

 

 

Tanggal dan waktu : Rabu, 15 Januari 2020 Pukul 10.00  

Tempat : Kantor Madrasah 

Informan : Deni Nugroho, S.Si. ( Bendahara BOS Madrasah) 
 

Variabel Indikator Item Pertanyaan Jawaban 

1. Prosedur 

Pengelolaan 

Dana BOS 

a. Mengetahui 

drimana saja 

sumber 

pembiayaan 

pendidikan di 

MTs NU Al- 

Mustaqim 

1) Darimana saja sumber 

pembiayaan pendidikan 

di MTs NU Al- 

Mustaqim? 

1) Sejauh ini dana yang 

saya kelola hanya 

bersumber dari dana 

BOS 

2) Bagaimana cara sekolah 

mengkomunikasikan 

dana BOS yang dimiliki 

kepada seluruh elemen 

sekolah? 

2) Untuk 

mengkomunikasikan 

tentang adanya dana 

BOS madrasah pada 

pihak-pihak yang 

bersangkutan dengan 

madrasah yaitu, rapat 

setiap ada tahun 

ajaran baru, yang 

didalamnya 

membahas RKAM 

yang menggunakan 

dana BOS 

b. Mengetahui 

penyaluran dana 

BOS di MTs NU 

Al-Mustaqim 

1) Berapa bulan sekali 

madrasah menerima 

dana BOS? 

1) Dana BOS yang 

kami terima di sini 

yaitu setiap enam 

bulan sekali atau satu 

semester. 
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2) Apakah penyaluran 

dana BOS kepada pihak 

sekolah sudah tepat 

waktu? 

2) Untuk pencairan 

dana BOS di 

madrasah selalu 

lancar, Tetapi 

terkadang telat dalam 

pencairan. hal 

tersebut tidak terlalu 

menjadi kendala bagi 

kami karena kami 

biasanya 

menanggulangi 

sendiri untuk 

pembelanjaan di 

awal tahun. 

  3) Bagaimana Proses 

Penyaluran dana BOS di 

MTs NU Al-Mustaqim? 

3) Untuk proses 

penyaluran, biasanya 

Madrasah menyusun 

anggaran dalam 

bentuk RKAM 

kemudian diajukan 

ke kantor kemenag 

kabupaten setelah 

disetujui dari 

kemenag kabupaten 

dana BOS bisa cair, 

untuk bukti atau 

kuitansi sudah tertera 

dalam laporan 

pertanggungjawaban 
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 c. Untuk mengetahui 

perencanaan 

pengelolaan dana 

BOS di MTs NU 

Al-Mustaqim 

1. Bagaimana perencanaan 

penggunaan dana BOS 

di MTs NU Al- 

Mustaqim? 

1) Menurut 

pengalaman saya 

selama ini, 

perencanaan 

dilakukan dengan 

RKAM. Setelah 

RKAM dibuat dan 

ditandatangani oleh 

kepala madrasah dan 

komite sekolah, 

kemudian madrasah 

mengadakan 

musyawarah lagi 

kepada wali murid, 

guru, komite 

madrasah, kepala 

madrasah, dan pihak 

yang terkait untuk 

membahas rencana 

pembelanjaan yang 

dibutuhkan oleh 

madrasah dengan 

dana BOS 

2. Penggunaan 

dana BOS 

a. Untuk mengetahui 

Penggunaan dana 

BOS 

1) Bagaimana kah 

Penggunaan dana BOS 

di MTs NU Al- 

Mustaqim? 

1) Penggunaan dana 

BOS di madrasah 

digunakan sesuai 

dengan kebutuhan 

yang diperlukan, dan 

digunakan sesuai 

dengan aturan 

petunjuk teknis 
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   penggunaan dana 
BOS pada madrasah 

tahun 2019. 

  2) Bagaimanakah proses 

penggunaan / 

pengambilan dana BOS 

di MTs NU Al- 

Mustaqim? 

2) Dana BOS bisa 

digunakan semua 

pihak yang ada di 

sekolah, namun 

untuk 

penggunaannya 

harus sesuai dengan 

petunjuk teknis 

penggunaan dana 

BOS tidak asal- 

asalan, untuk 

pembelanjaan harus 

dibuktikan dengan 

kuitansi yang 

nantinya dikasihkan 

pada bendahara 

untuk laporan 

pertanggungjawaban 

dan Pengambilan 

dana diambil sesuai 

kebutuhan yang 

diperlukan madrasah, 

diambil sesuai aturan 

dan sesuai RKAM. 

3. Evaluasi 

Pengelolaan 

dana BOS 

di MTs NU 

Al- 

Mustaqim 

a. Mengetahui 

kegiatan 

pelaksanaaan 

evaluasi 

1) Siapa saja pihak yang 

terlibat dalam 

pelaksanaan kegiatan 

evaluasi dana BOS di 

MTs NU Al-Mustaqim? 

1) Untuk kegiatan 

evaluasi dan 

pengawasan dana 

BOS di madrasah 

dilakukan oleh dua 

pihak yaitu pihak 

internal dan pihak 

eksternal. Mereka 

memberikan 

instrument 

monitoring yang diisi 

oleh bendahara BOS 

kemudian 

ditandatangani oleh 

kepala madrasah, 

setelah selesai, 

intrumen monitoring 

dikembalikan ke 

pengawas untuk 
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   ditentukan hasilnya. 

  2) Kapan kegiatan 

evaluasi dana BOS 

dilakukan? 

2) Kegiatan evaluasi di 

MTs NU Al- 

Mustaqim dilakukan 

dalam setiap 

semester. Namun 

tidak selalu 

tetap.sehingga 

menunggu program 

jadwal dari kemenag 

kabupaten. 

  3) Bagaimana hasil 

evaluasi penggunaan 

dana BOS? 

3) Hasil dari evaluasi 

dan monitoring yang 

dilaksanakan oleh 

kedua pihak tersebut 

dilaksanakan sesuai 

jadwal yang 

dikeluarkan 

kementrian agama 

kabupaten dan untuk 

hasilnya dana BOS 

terealisasi sesuaai 

RKAM yang telah 

direncanakan 

kemudian dibuktikan 

dengan laporan 

pertanggungjawaban 

dengan bukti 

pembelanjaan yang 

dilampirkan. 
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HASIL  WAWANCARA 

 

Tanggal dan waktu : Sabtu, 18 Januari 2020 Pukul 20.00 WIB  

Tempat : Rumah Ketua Komite Madrasah 

Informan : Ahmad Najib (Komite MTs NU Al-Mustaqim) 
 

Variabel Indikator Item Pertanyaan Jawaban 

1. Prosedur 

Pengelolaan 

Dana BOS 

a. Mengetahui 

darimana saja 

sumber 

pembiayaan 

pendidikan di 

MTs NU Al- 

Mustaqim 

1) Darimana saja 

sumber 

pembiayaan 

pendidikan di 

MTs NU Al- 

Mustaqim? 

1) Setahu saya selama ini 

pembiayaan hanya 

bersumber dari dana 

BOS. 

2) Apakah sekolah 

membebankan 

biaya pendidikan 

kepada orang tua 

siswa? 

2) Tidak 

b. Mengetahui 

Penetapan 

Alokasi Dana 

BOS 

1) Apakah sekolah 

melakukan 

sosialisasi kepada 

orang tua siswa 

mengenai 

besarnya dana 

BOS yang 

diterima? 

1) Ya, biasnya komite 

dan Orang tua siswa 

diudang pada rapat- 

rapat di awal tahun 

madrasah. Hal itu di 

dalamnya juga terdapat 

pembahasan mengenai 

dana BOS. 

2) Menurut 

pengalaman 

bapak, apakah ada 

kendala- kendala 

dalam 

pengelolaan dana 

BOS? 

2) Sejuh ini tidak pernah 

ada kendala yang saya 

temui. Pencairan dana 

BOS di madrasah selalu 

berjalan lancar, hanya 

saja untuk pada tahap 

pertama biasanya tidak 

cair secara lancar, 

sehingga untuk 

keperluan proses 

pembelajaran kepala 

madrasah, guru, 

maupun TU menalangi 

terlebih dahulu. Namun 

ini juga sudah menjadi 

hal yang lumrah di sini 

karena rata-rata sekolah 
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   seperti itu. 

2. Penggunaan 

dana BOS 

a. Mengetahui 

keterlibatan 

komite sekolah 

dalam 

penggunaan 

dana BOS 

1) Apa sajakah 

keterlibatan 

komite sekolah 

dalam 

pengelolaan dana 

BOS? 

1) Keterlibatan komite 

yang paling 

menentukan itu pada 

RKAM karna RKAM 

lahir dari kami semua. 

di mana, dalam proses 

perencanaan kami 

selalu memberikan 

masukkan dan saran 

serta pertimbangan 

dalam menetapkan 

program yang 

disesuaikan dengan 

kondisi masyrakat. 

3. Evaluasi 

Pengelolaan 

dana BOS di 

MTs NU Al- 

Mustaqim 

a. Mengetahui 

peran komite 

sekolah dalam 

melakukan 

proses evaluasi 

1) Apakah komite 

sekolah terlibat 

dalam proses 

Evaluasi? 

Untuk proses evaluasi 

dan pengawasan, pihak 

Komite sekolah 

terhadap penggunaan 

dana bos dilakukan 

dengan musyawarah 

mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan dana 

BOS terutama 

mengenai kelancaran 

pencairan dana BOS 

dan penggunaannya 

yang berkaitan dengan 

keperluan operasional 

sekolah. 
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HASIL WAWANCARA 
 

Tanggal dan waktu : Sabtu, 18 Januari 

2020 Pukul 10.00 WIB Tempat : Ruang 

Guru 

Informan : Bambang Setiawan, S.Pd. (Guru Mapel) 
 

 

 
Variabel Indikator Item Pertanyaan Jawaban 

Prosedur 

Pengelolaan 

Dana BOS 

a. Mengetahui 

darimana saja 

sumber 

pembiayaan 

pendidikan di 

MTs NU Al- 

Mustaqim 

1) Darimana saja 

sumber 

pembiayaan 

pendidikan di MTs 

NU Al-Mustaqim? 

1) Sumber dana yang 

digunakan untuk 

keperluan belajar 

mengajar semuanya 

berasal dari dana 

BOS. 

  2) Apakah sekolah 

membebankan 

biaya pendidikan 

kepada orang tua 

siswa? 

2) Tidak, 

 a. Mengetahui 

Penetapan 

Alokasi Dana 

BOS 

1)  Dalam 

pelaksanaan atau 

penggunaan dana 

BOS apakah ada 

kendala-kendala 

yang dihadapi oleh 

madrasah, Jika ada 

bagaimana 

madrasah 

mengatasi kendala- 

kendala tersebut? 

1) Selama ini selalu 

berjalan dengan lancar 

tidak ada kendala, 

kecuali untuk 

pencairan dana BOS 

pada tahap pertama 

biasanya cair agak 

telat sehingga untuk 

pembelian barang 

barang yang 

dibutuhkan ditalangi 

dulu oleh guru 
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LAMPIRAN 3 
 

 

DOKUMENTASI DAN 

FOTO KEGIATAN 

Buku Kas Umum MTs NU 

Al-Mustaqim 
 

Bukti Pembayaran Pajak 
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Wawancara dengan Bendahara Madrasah 
 

 

 

Visi dan Misi Madrasah 
 

 
 



93  

  

 
 

Ruang Kelas 
 

 

 
Ruang Lap Komputer 
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