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RIWAYAT PENDIDIKAN 

 

A. Profil 

Nama lengkap   : Fascal Firman Faizal 

Nama panggilan  : Fascal 

Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 16 Desember 1993 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Agama    : Islam 

Kebangsaan   : Indonesia 

Pendidikan Terakhir  : S1 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 

Alamat    : Dk. Jambon Desa Bulungan RT. 02 / RW. 01  

      Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara 

B. Riwayat Pendidikan 

1. SD Negeri 1 Bulungan  : 1984-2004 

2. MTs Negeri Bawu Jepara  : 2004-2008 

3. SMK Negeri 2 Jepara  : 2008-2011 

4. S1 UNISNU Jepara   : 2013-2017



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDOMAN OBSERVASI, 

DOKUMENTASI DAN WAWANCARA 

  



 

 

Lampiran 1 

Pedoman Observasi 

 

Nama Sekolah  :  

Alamat Sekolah :  

Informasi yang diamati: 

1. Keadaan fisik sekolah 

2. Keadaan bangunan 

3. Publikasi sekolah terkait rencana dan penggunaan dana BOS 

4. Barang / kegiatan sekolah yang di danai dana BOS 

  



 

 

Lampiran 2 

Pedoman Dokumentasi 

 

Nama Sekolah  :  

Alamat Sekolah :  

 

No Dokumentasi 
Ketersediaan 

Ada Tidak Ada 

1 Profil Sekolah 

a. Profil madrasah 

b. Data siswa 

c. Data guru 

  

2 Tanda bukti updating EMIS   

3 Laporan BOS 

a. RKAM BOS 

b. SPJ BOS 

  

4 Pembukuan dana BOS MTs 

a. Buku Kas Umum 

b. Buku Kas Pembantu 

c. Buku Pembantu Bank 

d. Buku Pembantu Pajak 

  

5 Bukti pembelian / pengeluaran dana BOS MTs   

 

  



 

 

Lampiran 3 

Pedoman Wawancara 

Kepala Madrasah 

Narasumber :  

Hari / Tanggal :  

Catatan :  

 

PERENCANAAN 

1. Bagaimana proses pendataan EMIS siswa yang dilakukan oleh MTs 

Miftahul Huda Bulungan? 

2. Apakah alokasi dana BOS dari pemerintah sudah sesuai dengan data EMIS 

siswa? Jika belum, mengapa demikian? 

3. Bagaimana proses penyusunan RKAM yang dibuat oleh MTs Miftahul 

Huda Bulungan? 

4. Apakah di tengah tahun pelajaran sekolah menyusun RKAM perubahan? 

Mengapa demikian? 

5. Apakah ada pengelompokan sumber dana dalam penyusunan RKAM? 

Pengelompokan apa saja? 

PELAKSANAAN 

1. Dalam setiap periodenya kapan sekolah menerima dana BOS MTs? 

2. Bagaimanakah proses pengambilan dana BOS MTs oleh sekolah setiap 

dana BOS cair? 

3. Bagaimanakah proses penggunaan dana BOS di MTs Miftahul Huda 

Bulungan? 

4. Apakah semua kebutuhan operasional sekolah sudah terpenuhi? apabila 

tidak, bagaimana upaya yang dilakukan oleh sekolah? 

5. Bagaimanakah proses pembukuan dana BOS yang dibuat oleh MTs 

Miftahul Huda Bulungan? 

6. Apakah proses pembukuan selalu dilaksanakan secara rutin? 

PELAPORAN 

1. Apakah sekolah mampu menyusun laporan pengelolaan BOS sesuai dengan 

format yang ditentukan? 



 

 

2. Kapankah sekolah melaporkan pengelolaan dana BOS MTs? 

3. Siapa saja pihak yang diberi laporan dana BOS MTs Miftahul Huda 

Bulungan? 

4. Apakah sekolah melakukan publikasi rencana penggunaan dana BOS? 

5. Apakah adanya pengawasan yang dilakukan oleh anggota tim manajemen 

BOS MTs Miftahul Huda Bulungan? Kapan dilaksanakannya? 

6. Komponen apa saja yang dipantau saat dilakukan pengawasan? 

FAKTOR PENGHAMBAT 

1. Apakah ada faktor penghambat dalam implementasi pengelolaan dana BOS  

di MTs Miftahul Huda Bulungan? 

HASIL PEMENUHAN STANDAR PEMBIAYAAN 

1. Mengapa terdapat selisih rencana anggaran dan realisasi penggunaan dana BOS di 

komponen kegiatan penggunaan daya dan jasa? 

2. Mengapa terdapat selisih rencana anggaran dan realisasi penggunaan dana BOS di 

komponen kegiatan sarana prasarana? 

3. Mengapa terdapat selisih rencana anggaran dan realisasi penggunaan dana BOS di 

komponen kegiatan pembelajaran? 

4. Mengapa terdapat selisih rencana anggaran dan realisasi penggunaan dana BOS di 

komponen kegiatan ekstrakurikuler? 

5. Mengapa terdapat selisih rencana anggaran dan realisasi penggunaan dana 

BOS di komponen kegiatan honor rutin? 

6. Mengapa terdapat selisih rencana anggaran dan realisasi penggunaan dana BOS di 

komponen pemeliharaan sarana prasarana? 

  



 

 

Lampiran 3 

Pedoman Wawancara 

Bendahara BOS 

 

Narasumber :  

Hari / Tanggal :  

Catatan :  

 

PERENCANAAN 

1. Bagaimana proses pendataan EMIS siswa yang dilakukan oleh MTs 

Miftahul Huda Bulungan? 

2. Apakah alokasi dana BOS dari pemerintah sudah sesuai dengan data EMIS 

siswa? Jika belum, mengapa demikian? 

3. Bagaimana proses penyusunan RKAM yang dibuat oleh MTs Miftahul 

Huda Bulungan? 

4. Apakah di tengah tahun pelajaran sekolah menyusun RKAM perubahan? 

Mengapa demikian? 

5. Apakah ada pengelompokan sumber dana dalam penyusunan RKAM? 

Pengelompokan apa saja? 

PELAKSANAAN 

1. Dalam setiap periodenya kapan sekolah menerima dana BOS MTs? 

2. Bagaimanakah proses pengambilan dana BOS MTs oleh sekolah setiap 

dana BOS cair? 

3. Bagaimanakah proses penggunaan dana BOS di MTs Miftahul Huda 

Bulungan? 

4. Apakah semua kebutuhan operasional sekolah sudah terpenuhi? apabila 

tidak, bagaimana upaya yang dilakukan oleh sekolah? 

5. Bagaimanakah proses pembukuan dana BOS yang dibuat oleh MTs 

Miftahul Huda Bulungan? 

6. Apakah proses pembukuan selalu dilaksanakan secara rutin? 

 

 



 

 

PELAPORAN 

1. Apakah sekolah mampu menyusun laporan pengelolaan BOS sesuai 

dengan format yang ditentukan? 

2. Kapankah sekolah melaporkan pengelolaan dana BOS MTs? 

3. Siapa saja pihak yang diberi laporan dana BOS MTs Miftahul Huda 

Bulungan? 

4. Apakah sekolah melakukan publikasi rencana penggunaan dana BOS? 

5. Apakah adanya pengawasan yang dilakukan oleh anggota tim manajemen 

BOS MTs Miftahul Huda Bulungan? Kapan dilaksanakannya? 

6. Komponen apa saja yang dipantau saat dilakukan pengawasan? 

FAKTOR PENGHAMBAT 

1. Apakah ada faktor penghambat dalam implementasi pengelolaan dana 

BOS  di MTs Miftahul Huda Bulungan? 

HASIL PEMENUHAN STANDAR PEMBIAYAAN 

1. Mengapa terdapat selisih rencana anggaran dan realisasi penggunaan dana 

BOS di komponen kegiatan penggunaan daya dan jasa? 

2. Mengapa terdapat selisih rencana anggaran dan realisasi penggunaan dana 

BOS di komponen kegiatan sarana prasarana? 

3. Mengapa terdapat selisih rencana anggaran dan realisasi penggunaan dana 

BOS di komponen kegiatan pembelajaran? 

4. Mengapa terdapat selisih rencana anggaran dan realisasi penggunaan dana 

BOS di komponen kegiatan ekstrakurikuler? 

5. Mengapa terdapat selisih rencana anggaran dan realisasi penggunaan dana 

BOS di komponen kegiatan honor rutin? 

6. Mengapa terdapat selisih rencana anggaran dan realisasi penggunaan dana 

BOS di komponen pemeliharaan sarana prasarana? 

  



 

 

Lampiran 3 

Pedoman Wawancara 

Tenaga Pendidik 

 

Narasumber :  

Hari / Tanggal :  

Catatan :  

 

PERENCANAAN 

1. Bagaimana proses penyusunan RKAM yang dibuat oleh MTs Miftahul 

Huda Bulungan? 

2. Apakah di tengah tahun pelajaran sekolah menyusun RKAM perubahan? 

Mengapa demikian? 

PELAKSANAAN 

1. Dalam setiap periodenya kapan sekolah menerima dana BOS MTs? 

2. Bagaimanakah proses pengambilan dana BOS MTs oleh sekolah setiap 

dana BOS cair? 

3. Bagaimanakah proses penggunaan dana BOS di MTs Miftahul Huda 

Bulungan? 

PELAPORAN 

1. Kapankah sekolah melaporkan pengelolaan dana BOS MTs? 

2. Siapa saja pihak yang diberi laporan dana BOS MTs Miftahul Huda 

Bulungan? 

3. Apakah sekolah melakukan publikasi rencana penggunaan dana BOS? 

4. Apakah adanya pengawasan yang dilakukan oleh anggota tim manajemen 

BOS MTs Miftahul Huda Bulungan? Kapan dilaksanakannya? 

FAKTOR PENGHAMBAT 

1. Apakah ada faktor penghambat dalam implementasi pengelolaan dana 

BOS  di MTs Miftahul Huda Bulungan? 

HASIL PEMENUHAN STANDAR PEMBIAYAAN 

1. Mengapa terdapat selisih rencana anggaran dan realisasi penggunaan dana 

BOS di komponen kegiatan sarana prasarana? 



 

 

2. Mengapa terdapat selisih rencana anggaran dan realisasi penggunaan dana 

BOS di komponen kegiatan pembelajaran? 

3. Mengapa terdapat selisih rencana anggaran dan realisasi penggunaan dana 

BOS di komponen kegiatan ekstrakurikuler? 

4. Mengapa terdapat selisih rencana anggaran dan realisasi penggunaan dana 

BOS di komponen kegiatan honor rutin? 

5. Mengapa terdapat selisih rencana anggaran dan realisasi penggunaan dana 

BOS di komponen pemeliharaan sarana prasarana? 

  



 

 

Lampiran 3 

Pedoman Wawancara 

Komite Madrasah 

 

Narasumber :  

Hari / Tanggal :  

Catatan :  

 

PERENCANAAN 

1. Bagaimana proses penyusunan RKAM yang dibuat oleh MTs Miftahul 

Huda Bulungan? 

PELAPORAN 

1. Siapa saja pihak yang diberi laporan dana BOS MTs Miftahul Huda 

Bulungan? 

2. Apakah sekolah melakukan publikasi rencana penggunaan dana BOS? 

3. Apakah adanya pengawasan yang dilakukan oleh anggota tim manajemen 

BOS MTs Miftahul Huda Bulungan? Kapan dilaksanakannya? 

FAKTOR PENGHAMBAT 

1. Apakah ada faktor penghambat dalam implementasi pengelolaan dana 

BOS  di MTs Miftahul Huda Bulungan? 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL OBSERVASI, 

DOKUMENTASI DAN WAWANCARA  



 

 

Lampiran 3 

Pedoman Observasi 

 

Nama Sekolah  : MTs Miftahul Huda Bulungan 

Alamat Sekolah : Jl. Masjid Induk No. 03 

     Desa Bulungan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara 

Informasi yang diamati: 

1. Keadaan fisik sekolah 

Keadaan fisik madrasah bisa dikatakan baik dilihat dari fisik bangunan catnya 

belum memudar serta gedung yang berlantai tiga dan memiliki papan nama 

yayasan dan papan nama madrasah di depan dan samping bangunan. Ruang 

kelas, perpustakaan, ruang guru, ruang kepala madrasah, dan ruang tata usaha 

dalam keadaan bersih sehingga dapat mendukung aktivitas dan kegiatan 

belajar mengajar yang nyaman. 

2. Keadaan sarana prasarana 

Sarana prasarana tergolong dalam kondisi baik, toilet siswa putra maupun 

putri dalam keadaan bersih, memiliki minimarket yang dapat difungsikan 

sebagai tempat fotocopy, memiliki halaman yang luas dan hijau yang 

menambah keasrian madrasah namun demikian ada beberapa kondisi seperti 

proyektor didalam kelas yang rusak dan kondisi perpustakaan yang perlu di 

rehabilitasi. 

3. Publikasi sekolah terkait rencana dan penggunaan dana BOS 

Tidak ada publikasi terkait rencana anggaran dan realisasi penggunaan dana 

BOS di papan pengumuman, hal ini karena publikasi dilakukan dengan 

memberikan selebaran saat pertemuan wali murid. 

4. Barang/kegiatan sekolah yang di danai dana BOS 

Barang yang didanai dengan dana BOS meliputi, buku teks pelajaran, alat 

tulis kantor, meja dan kursi siswa, peralatan kebersihan, media pembelajaran 

seperti proyektor, alat peraga pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, 

kegiatan ujian semester dan lain sebagainya. 



 

 

Keadaan fisik madrasah 

 

 

  



 

 

Sarana Prasarana 

 

  



 

 

Publikasi dana BOS

 

  



 

 

Beberapa kegiatan dan belanja yang di danai dari dana BOS 

 

 

 



 

 

Lampiran 4 

Pedoman Dokumentasi 

 

Nama Sekolah  : MTs Miftahul Huda Bulungan 

Alamat Sekolah : Jl. Masjid Induk No. 03 

     Desa Bulungan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara 

No Dokumentasi 
Ketersediaan 

Ada Tidak Ada 

1 Profil Sekolah 

a. Profil madrasah 

b. Data siswa 

c. Data guru 

 

✔ 

✔ 

✔ 

 

2 Tanda bukti updating EMIS ✔  

3 Laporan BOS 

a. RKAM BOS 

b. SPJ BOS 

 

✔ 

✔ 

 

4 Pembukuan dana BOS MTs 

e. Buku Kas Umum 

f. Buku Kas Pembantu 

g. Buku Pembantu Bank 

h. Buku Pembantu Pajak 

 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

 

5 Bukti pembelian / pengeluaran dana BOS MTs ✔  

 



 

 

 

Berita Acara Updating EMIS 

 

 

Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah 



 

 

 

 

Laporan Pertanggungjawaban 

 

 

Buku Kas Tunai Dan Buku Kas Umum 



 

 

 

 

Buku Pembantu Bank 

 

 

Buku Pembantu Pajak  



 

 

Lampiran 3 

Pedoman Wawancara 

Kepala Madrasah 

Narasumber : Isrowiyah, S.Ag., M.Pd. 

Hari / Tanggal : Rabu 10 Maret 2021, Pukul 10.00 WIB 

Catatan : P (Peneliti), R (Responden) 

 

PERENCANAAN 

1. P: Bagaimana proses pendataan EMIS siswa yang dilakukan oleh MTs 

Miftahul Huda Bulungan? 

R: “Pendataan EMIS dilakukan oleh staf tata usaha sebagai operator 

madrasah, dilaksanakan setiap semester, pendataan EMIS meliputi data 

lembaga, data pendidik tenaga kependidikan, data siswa, dan data 

lulusan”. 

2. P: Apakah alokasi dana BOS dari pemerintah sudah sesuai dengan data 

EMIS siswa? Jika belum, mengapa demikian? 

R: “Alokasi dana BOS tahun anggaran 2019 tahap 2 dan tahun anggaran 

2020 tahap 1 tidak sesuai dengan jumlah siswa pada data EMIS, hal ini 

dikarenakan keterbatasan anggaran dari pemerintah”. 

3. P: Bagaimana proses penyusunan RKAM yang dibuat oleh MTs Miftahul 

Huda Bulungan? 

R: “Penyusunan RKAM disusun oleh Kepala madrasah, Bendahara BOS, 

Guru, dan Komite madrasah. Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah 

disesuaikan dengan komponen pembiayaan yang diperbolehkan didalam 

juknis BOS”. 

4. P: Apakah di tengah tahun pelajaran sekolah menyusun RKAM 

perubahan? Mengapa demikian? 

R: “Ya, karena BOS memakai sistem tahun anggaran jadi apabila didalam 

tahun anggaran tersebut jumlah siswa berbeda maka alokasi BOS pun 

berubah, maka dari itu harus ada penyesuaian”. 

PELAKSANAAN 

1. P: Dalam setiap periodenya kapan sekolah menerima dana BOS MTs? 



 

 

R: “Dana BOS diterima dua kali dalam satu tahun, yaitu 50% di semester 

1 dan 50% sisanya di semester 2, tentunya dengan syarat yang telah 

tertuang di juknis BOS”. 

2. P: Bagaimanakah proses pengambilan dana BOS MTs oleh sekolah setiap 

dana BOS cair? 

R: “Pengambilan dilakukan oleh Bendahara BOS menggunakan slip 

penarikan yang disediakan Bank ditandatangani oleh Kepala madrasah dan 

Bendahara BOS dengan menunjukkan KTP asli”. 

3. P: Bagaimanakah proses penggunaan dana BOS di MTs Miftahul Huda 

Bulungan? 

R: “Penggunaan BOS digunakan untuk pembiayaan yang bersifat 

operasional, disesuaikan dengan RKAM yang telah dianggarkan dan 

dibelanjakan oleh tim belanja barang”. 

4. P: Apakah semua kebutuhan operasional sekolah sudah terpenuhi? apabila 

tidak, bagaimana upaya yang dilakukan oleh sekolah? 

R: “Belum, dana BOS sepenuhnya tidak dapat memenuhi kebutuhan 

madrasah, tentu saja madrasah harus menggunakan dana dari sumber lain 

untuk memenuhi kebutuhan madrasah yang kurang”. 

5. P: Bagaimanakah proses pembukuan dana BOS yang dibuat oleh MTs 

Miftahul Huda Bulungan? 

R: “Proses pembukuan dilakukan oleh Bendahara BOS yang meliputi buku 

kas umum dan sebagainya”. 

6. P: Apakah proses pembukuan selalu dilaksanakan secara rutin? 

R: “Pembukuan selalu dilakukan oleh Bendahara BOS setiap ada 

transaksi”. 

PELAPORAN 

1. P: Apakah sekolah mampu menyusun laporan pengelolaan BOS sesuai 

dengan format yang ditentukan? 

R: “Ya mampu, hampir tidak ada kendala dalam penyusunan laporan 

pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS”. 

2. P: Kapankah sekolah melaporkan pengelolaan dana BOS MTs? 



 

 

R: “Madrasah melaporkan penggunaan dana BOS pada akhir semester, 

sebagai syarat pencairan dana BOS pada tahap selanjutnya”. 

3. P: Siapa saja pihak yang diberi laporan dana BOS MTs Miftahul Huda 

Bulungan? 

R: “Bendahara BOS, saya sendiri (Kepala madrasah) dan diketahui oleh 

Komite madrasah”. 

4. P: Apakah sekolah melakukan publikasi rencana penggunaan dana BOS? 

R: “Ya, madrasah melakukan publikasi terkait rencana penggunaan dana 

BOS dengan mensosialisasikannya dirapat bersama wali murid pada awal 

dan akhir tahun pelajaran”. 

5. P: Apakah adanya pengawasan yang dilakukan oleh anggota tim 

manajemen BOS MTs Miftahul Huda Bulungan? Kapan dilaksanakannya? 

R: “Kegiatan pengawasan pengelolaan dana BOS dilakukan oleh Kepala 

Kantor Kemenag Kabupaten Jepara dengan memonitoring dan 

mengevaluasi pengelolaan dana yang telah dilaksanakan. Selain itu 

Komite madrasah juga melakukan pengawasan terkait perencanaan hingga 

pelaporan dana BOS”. 

6. P: Komponen apa saja yang dipantau saat dilakukan pengawasan? 

R: “Pemantauan yang dilakukan berupa memantau rencana, ketepatan 

penggunaan dana BOS, kebenaran kegiatan yang telah dilaksanakan 

hingga pelaporan”. 

FAKTOR PENGHAMBAT 

1. P: Apakah ada faktor penghambat dalam implementasi pengelolaan dana 

BOS  di MTs Miftahul Huda Bulungan? 

R: “Secara umum tidak ada hambatan dalam pengelolaan program 

Bantuan Operasional Sekolah, tetapi pada alokasi dana yang kami terima 

sering kali tidak sesuai dengan jumlah siswa yang kami miliki, kemudian 

madrasah masih dibatasi dalam pemanfaatan dana BOS tersebut”. 

HASIL PEMENUHAN STANDAR PEMBIAYAAN 

1. P: Mengapa terdapat selisih rencana anggaran dan realisasi penggunaan 

dana BOS di komponen kegiatan penggunaan daya dan jasa? 



 

 

R: “Tentu saja berbeda, dikarenakan anggaran daya dan jasa diambil dari 

tagihan bulan-bulan sebelumnya, makanya berbeda”. 

2. P: Mengapa terdapat selisih rencana anggaran dan realisasi penggunaan 

dana BOS di komponen kegiatan sarana prasarana? 

R: “Pada saat itu lab komputer madrasah mengalami kebocoran, 

sedangkan lab komputer pada waktu itu segera dibutuhkan untuk simulasi 

ujian, maka dari itu segera dilaksanakan perbaikan pada lab komputer”. 

3. P: Mengapa terdapat selisih rencana anggaran dan realisasi penggunaan 

dana BOS di komponen kegiatan pembelajaran? 

R: “Pada pertengahan semester genap tahun pelajaran 2019/2020, terjadi 

pandemi Covid-19 dimana pemerintah melarang kegiatan pembelajaran 

tatap muka, sehingga madrasah menyediakan kuota bagi siswa untuk 

mengikuti ujian secara daring”. 

4. P: Mengapa terdapat selisih rencana anggaran dan realisasi penggunaan 

dana BOS di komponen kegiatan ekstrakurikuler? 

5. R: “Sama halnya kegiatan belajar mengajar yang dilarang, pemerintah 

juga melarang kegiatan ekstrakurikuler siswa, sehingga operasional bagi 

pembina ekstrakurikuler dan siswa juga tidak ada”. 

6. P: Mengapa terdapat selisih rencana anggaran dan realisasi penggunaan 

dana BOS di komponen kegiatan honor rutin? 

R: “Semenjak adanya pandemi covid-19 pemerintah melakukan relaksasi 

terhadap penggunaan dana BOS, seperti pembayaran honor rutin dimana 

sebelumnya dibatasi hanya diperbolehkan maksimal 30% dari total 

anggaran kali ini diperbolehkan sehingga madrasah manfaatkan sebaik 

mungkin penggunaannya”. 

7. P: Mengapa terdapat selisih rencana anggaran dan realisasi penggunaan 

dana BOS di komponen pemeliharaan sarana prasarana? 

R: “Dikarenakan covid-19, madrasah merelokasi anggaran sarana 

prasarana ke kebutuhan untuk pencegahan covid-19”.  



 

 

Lampiran 3 

Pedoman Wawancara 

Bendahara BOS 

Narasumber : Siti Nur Rohmah 

Hari / Tanggal : Rabu 10 Maret 2021, Pukul 11.15 WIB 

Catatan : P (Peneliti), R (Responden) 

 

PERENCANAAN 

1. P: Bagaimana proses pendataan EMIS siswa yang dilakukan oleh MTs 

Miftahul Huda Bulungan? 

R: “Alokasi jumlah dana BOS yang diterima oleh madrasah didapatkan 

dari pendataan EMIS”. 

2. P: Apakah alokasi dana BOS dari pemerintah sudah sesuai dengan data 

EMIS siswa? Jika belum, mengapa demikian? 

R: “Untuk semester gasal dan genap tahun pelajaran 2019/2020 alokasi 

dana BOS tidak sesuai dengan jumlah siswa, dikarenakan ada keterbatasan 

anggaran dari pemerintah sehingga alokasi BOS se-Kabupaten Jepara di 

kurangi secara proporsional berdasarkan jumlah siswa”. 

3. P: Bagaimana proses penyusunan RKAM yang dibuat oleh MTs Miftahul 

Huda Bulungan? 

R: “RKAM disusun pada saat rapat komite dengan Kepala madrasah, 

Bendahara BOS, Guru, dan Komite madrasah, penganggaran disesuaikan 

dengan komponen pembiayaan yang diperbolehkan didalam juknis BOS”. 

4. P: Apakah di tengah tahun pelajaran sekolah menyusun RKAM 

perubahan? Mengapa demikian? 

R: “Ya, karena pada awal transisi antara tahun pelajaran 2018/2019 dan 

tahun pelajaran 2019/2020 jumlah siswa belum tentu sama, maka harus 

ada perubahan/revisi RKAM”. 

PELAKSANAAN 

1. P: Dalam setiap periodenya kapan sekolah menerima dana BOS MTs? 



 

 

R: “Madrasah menerima dana BOS setiap semester dengan syarat 

mengumpulkan persyaratan seperti surat perjanjian kerjasama, RKAM, 

Kuitansi bukti penerimaan dan SPJ BOS pada tahap sebelumnya”. 

2. P: Bagaimanakah proses pengambilan dana BOS MTs oleh sekolah setiap 

dana BOS cair? 

R: “Pengambilan dana BOS diambil dari Bank BNI dengan slip penarikan 

yang ditanda tangani Bendahara BOS dan Kepala madrasah dengan 

menunjukkan KTP asli Kepala madrasah”. 

3. P: Bagaimanakah proses penggunaan dana BOS di MTs Miftahul Huda 

Bulungan? 

R: “Penggunaannya diperuntukkan kepada pembiayaan operasional 

disesuaikan dengan komponen-komponen yang telah dianggarkan di 

RKAM dan staf tata usaha ditunjuk untuk membelanjakan barang”. 

4. P: Apakah semua kebutuhan operasional sekolah sudah terpenuhi? apabila 

tidak, bagaimana upaya yang dilakukan oleh sekolah? 

R: “BOS belum dapat memenuhi kebutuhan madrasah, apabila kurang 

pendanaan diambilkan dari sumber lain”. 

5. P: Bagaimanakah proses pembukuan dana BOS yang dibuat oleh MTs 

Miftahul Huda Bulungan? 

R: “Pembukuan meliputi buku kas umum, buku pembantu kas, buku 

pembantu bank, dan buku pembantu pajak”. 

6. P: Apakah proses pembukuan selalu dilaksanakan secara rutin? 

R: “Ya, dilakukan setiap ada kegiatan transaksi”. 

PELAPORAN 

1. P: Apakah sekolah mampu menyusun laporan pengelolaan BOS sesuai 

dengan format yang ditentukan? 

R: “Mampu, penyusunan laporan pengelolaan dana BOS telah sesuai 

dengan format yang ada”. 

2. P: Kapankah sekolah melaporkan pengelolaan dana BOS MTs? 

R: “Pada akhir periode tahap 1 dan 2, karena persyaratan pencairan dana 

BOS pada tahap selanjutnya laporan harus sudah selesai dan dilaporkan ke 

PPK”. 



 

 

3. P: Siapa saja pihak yang diberi laporan dana BOS MTs Miftahul Huda 

Bulungan? 

R: “Saya sendiri (Bendahara BOS) dibantu dengan dua staf tata usaha dan 

diketahui oleh Kepala madrasah dan Komite madrasah”. 

4. P: Apakah sekolah melakukan publikasi rencana penggunaan dana BOS? 

R: “Ya, madrasah mempublikasikan, dengan memberikan selebaran 

laporan realisasi perencanaan dan penggunaan dana BOS di rapat bersama 

wali murid”. 

5. P: Apakah adanya pengawasan yang dilakukan oleh anggota tim 

manajemen BOS MTs Miftahul Huda Bulungan? Kapan dilaksanakannya? 

R: “Ada monitoring dari Seksi Penma Kementerian Agama Kabupaten 

Jepara, pada pemantauan terkait pengelolaan dana BOS, selain itu saya 

juga memantau belanja barang yang dibelanjakan dari dana BOS”. 

6. P: Komponen apa saja yang dipantau saat dilakukan pengawasan? 

R: “Perencanaan dana BOS, penggunaan dana BOS, kebenaran kegiatan 

yang dilaksanakan hingga pelaporan”. 

FAKTOR PENGHAMBAT 

1. P: Apakah ada faktor penghambat dalam implementasi pengelolaan dana 

BOS  di MTs Miftahul Huda Bulungan? 

R: “Faktor penghambat didalam pelaksanaan program Bantuan 

Operasional Sekolah di madrasah kami yaitu, pencairan dana BOS yang 

tidak disalurkan diawal semester, sehingga program madrasah tidak bisa 

terlaksana tepat waktu dan kami harus mencari dana dari sumber lain 

untuk menutupi keterlambatan penyaluran dana BOS tersebut. Jadi hal ini 

harus segera dicarikan solusi agar program yang sudah direncanakan 

madrasah tidak terhambat mengingat dana BOS merupakan sumber dana 

terbesar yang diperoleh oleh madrasah.”. 

HASIL PEMENUHAN STANDAR PEMBIAYAAN 

1. P: Mengapa terdapat selisih rencana anggaran dan realisasi penggunaan 

dana BOS di komponen kegiatan penggunaan daya dan jasa? 

R: “Anggaran langganan daya dan jasa didasarkan pada rata-rata tagihan 

bulan sebelumnya, makanya realisasi penggunaan pada komponen ini 



 

 

berbeda dengan anggaran, karena tagihan bulan lalu belum tentu sama 

dengan tagihan bulan yang akan datang”. 

2. P: Mengapa terdapat selisih rencana anggaran dan realisasi penggunaan 

dana BOS di komponen kegiatan sarana prasarana? 

R: “Madrasah melakukan rehab ringan lab komputer dikarenakan akan 

segera digunakan untuk ujian”. 

3. P: Mengapa terdapat selisih rencana anggaran dan realisasi penggunaan 

dana BOS di komponen kegiatan pembelajaran? 

R: “Ada kejadian diluar dugaan dimana waktu itu pemerintah melarang 

pembelajaran tatap muka, sehingga madrasah menganggarkan kuota untuk 

siswa dan guru agar dapat melaksanakan ujian dari rumah”. 

4. P: Mengapa terdapat selisih rencana anggaran dan realisasi penggunaan 

dana BOS di komponen kegiatan ekstrakurikuler? 

R: “Ya, karena kegiatan ekstrakurikuler juga dilarang oleh pemerintah, 

sehingga tidak ada biaya yang harus dikeluarkan”. 

5. P: Mengapa terdapat selisih rencana anggaran dan realisasi penggunaan 

dana BOS di komponen kegiatan honor rutin? 

R: “Pada tahun anggaran 2020 pemerintah memberikan relaksasi kepada 

madrasah terkait penggunaan dana BOS untuk honor rutin yang tadinya 

hanya boleh maksimal 30% dari total bantuan sekarang diperbolehkan 

lebih dari 30%”. 

6. P: Mengapa terdapat selisih rencana anggaran dan realisasi penggunaan 

dana BOS di komponen pemeliharaan sarana prasarana? 

R: “Untuk kegiatan pemeliharaan sarana prasarana, madrasah merelokasi 

sedikit anggarannya untuk kegiatan pencegahan dampak covid-19, selain 

itu juga direlokasi untuk kegiatan pembelajaran dan pembayaran honor 

rutin”.  



 

 

Lampiran 3 

Pedoman Wawancara 

Tenaga Pendidik 

 

Narasumber : Imron Yusuf, S.Ag. 

Hari / Tanggal : Kamis 18 Maret 2021, Pukul 10.00 WIB 

Catatan : P (Peneliti), R (Responden) 

 

PERENCANAAN 

1. P: Bagaimana proses penyusunan RKAM yang dibuat oleh MTs Miftahul 

Huda Bulungan? 

R: “Penyusunan dilakukan bersama-sama dengan Kepala madrasah, 

Bendahara BOS, dan Komite madrasah, penyusunan didasarkan atas 

kebutuhan madrasah dalam 1 tahun anggaran”. 

2. P: Apakah di tengah tahun pelajaran sekolah menyusun RKAM 

perubahan? Mengapa demikian? 

R: “Ya, Kepala madrasah menyampaikan bahwa ada perubahan jumlah 

siswa pada tahun ajaran baru sehingga RKAM pun disesuaikan”. 

PELAKSANAAN 

1. P: Dalam setiap periodenya kapan sekolah menerima dana BOS MTs? 

R: “Madrasah menerima dana BOS setiap semester”. 

2. P: Bagaimanakah proses pengambilan dana BOS MTs oleh sekolah setiap 

dana BOS cair? 

R: “Pengambilan dilakukan oleh Bendahara BOS dan Kepala madrasah”. 

3. P: Bagaimanakah proses penggunaan dana BOS di MTs Miftahul Huda 

Bulungan? 

R: “Penggunaan disesuaikan kebutuhan madrasah yang ada di RKAM 

yang telah disusun”. 

PELAPORAN 

1. P: Kapankah sekolah melaporkan pengelolaan dana BOS MTs? 

R: “Setiap semester laporan pertanggungjawaban BOS dibuat”. 



 

 

2. P: Siapa saja pihak yang diberi laporan dana BOS MTs Miftahul Huda 

Bulungan? 

R: “Laporan pertanggungjawaban dana BOS dibuat oleh Bendahara BOS”. 

3. P: Apakah sekolah melakukan publikasi rencana penggunaan dana BOS? 

R: “Ya, publikasi dilaksanakan dengan mensosialisasikan kepada wali 

murid”. 

4. P: Apakah adanya pengawasan yang dilakukan oleh anggota tim 

manajemen BOS MTs Miftahul Huda Bulungan? Kapan dilaksanakannya? 

R: “Terkadang ada monitoring dari Kemenag Kabupaten Jepara terkait 

pengelolaan dana BOS”. 

FAKTOR PENGHAMBAT 

1. P: Apakah ada faktor penghambat dalam implementasi pengelolaan dana 

BOS  di MTs Miftahul Huda Bulungan? 

R: “Menyangkut faktor penghambat dalam pelaksanaan program Bantuan 

Operasional Sekolah, adalah seperti diketahui dana BOS dipergunakan 

untuk memberikan bantuan kepada siswa miskin namun program ini tidak 

sepenuhnya dapat berjalan dengan baik dikarenakan anggaran yang 

didapatkan tidak cukup untuk membiayai seluruh siswa miskin. Beruntung 

ada Program Indonesia Pintar /PIP sehingga siswa miskin dapat terkover 

di dalam program bantuan tersebut”. 

HASIL PEMENUHAN STANDAR PEMBIAYAAN 

1. P: Mengapa terdapat selisih rencana anggaran dan realisasi penggunaan 

dana BOS di komponen kegiatan sarana prasarana 

R: “Ya, sebagai upaya untuk mempersiapkan ujian, maka lab komputer 

harus segera di rehab”. 

2. P: Mengapa terdapat selisih rencana anggaran dan realisasi penggunaan 

dana BOS di komponen kegiatan pembelajaran? 

R: “Ya, madrasah menganggarkan kuota untuk guru dan membantu siswa 

mengikuti ujian secara daring/online dari rumah masing-masing”. 

3. P: Mengapa terdapat selisih rencana anggaran dan realisasi penggunaan 

dana BOS di komponen kegiatan ekstrakurikuler? 

R: “Ya, termasuk kegiatan ekstrakurikuler juga dilarang oleh pemerintah”. 



 

 

4. P: Mengapa terdapat selisih rencana anggaran dan realisasi penggunaan 

dana BOS di komponen kegiatan honor rutin? 

R: “Ya, dengan adanya covid-19 pemerintah memperbolehkan 

penggunaan dana BOS lebih dari 30%”. 

5. P: Mengapa terdapat selisih rencana anggaran dan realisasi penggunaan 

dana BOS di komponen pemeliharaan sarana prasarana? 

R: “Sebagai bentuk pencegahan dari covid-19 madrasah merelokasi 

sebagian anggarannya termasuk dari komponen kegiatan pemeliharaan 

sarana prasarana”. 

  



 

 

Lampiran 3 

Pedoman Wawancara 

Komite Madrasah 

 

Narasumber : H. Djarwono 

Hari / Tanggal : Sabtu 20 Maret 2021, Pukul 16.00 WIB 

Catatan : P (Peneliti), R (Responden) 

 

PERENCANAAN 

1. P: Bagaimana proses penyusunan RKAM yang dibuat oleh MTs Miftahul 

Huda Bulungan? 

R: “Didalam penyusunan RKAM atau penganggaran saya dimintai saran 

dan pertimbangan terhadap perencanaan yang dibuat oleh Kepala 

madrasah, Bendahara BOS dan Guru”. 

PELAPORAN 

1. P: Siapa saja pihak yang diberi laporan dana BOS MTs Miftahul Huda 

Bulungan? 

R: “Laporan pertanggungjawaban BOS dibuat oleh Bendahara BOS dan 

mengetahui Kepala madrasah dan saya (Komite madrasah)”. 

2. P: Apakah sekolah melakukan publikasi rencana penggunaan dana BOS? 

R: “Ya, setiap awal tahun pelajaran baru madrasah mengundang wali 

murid untuk rapat dan mensosialisasikan rencana kegiatan dan 

penggunaan dana BOS pada madrasah”. 

3. P: Apakah adanya pengawasan yang dilakukan oleh anggota tim 

manajemen BOS MTs Miftahul Huda Bulungan? Kapan dilaksanakannya? 

R: “Ya, pada pelaksanaan penyusunan RKAM dan proses penyusunan 

surat pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS”. 

FAKTOR PENGHAMBAT 

1. P: Apakah ada faktor penghambat dalam implementasi pengelolaan dana 

BOS  di MTs Miftahul Huda Bulungan? 

R: “Pengalokasian anggaran dana BOS yang dihitung dari jumlah siswa 

menurut saya ada kesenjangan yaitu dimana kebutuhan madrasah dengan 



 

 

anggaran yang diterima tidak sebanding, sehingga masih banyak 

keperluan-keperluan yang harus dipenuhi dari sumber pendanaan lainnya. 

Karena sekolah yang terbelakang akan selalu terbelakang ketimbang 

sekolah yang telah maju, dikarenakan sekolah yang lebih maju akan selalu 

mendapatkan anggaran yang lebih besar untuk mengembangkan kualitas 

mereka sedangkan sekolah yang tertinggal dan memiliki siswa sedikit 

akan mendapatkan anggaran yang kecil untuk mengembangkan kualitas 

pendidikannya”. 

  



 

 

 

Wawancara dengan Kepala madrasah 

 

 

Wawancara dengan Bendahara BOS 

  



 

 

 

Wawancara dengan Tenaga pendidik 

 

 

Wawancara dengan Komite madrasah 
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