
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Sistem 

Sistem didefinisikan sebagai seperangkat komponen yang saling terkait, 

dengan batas yang jelas, bekerja sama untuk mencapai seperangkat tujuan dengan 

menerima input dan menghasilkan output  dalam suatu proses transformasi yang 

terorganisir (James O’Brien, 2010 dikutip oleh Kusuma, 2017). 

Sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk mlakukan suatu kegiatanatau untuk 

menyelesaikan sasaran tertentu (Kadir dan Abdul, 2003 dikutip oleh Jannah dkk, 

2015). 

2.1.1 Karakteristik Sistem 

Pada hakikatnya suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat 

tertentu, yaitu: 

1. Komponen Sistem (component) 

Komponen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian 

dari sistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk 

menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem 

secara keseluruhan. 

2. Batasan Sistem (boundary) 

Merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem 

yang lainnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem 

dipandang sebagai suatu sistem menunjukkan ruang lingkup (scope) 

dari sistem tersebut. 

3. Lingkungan Luar Sistem (environment) 

Apapun yang berada diluar batas dari sistem yang mempengaruhi 

operasi sistem merupakan lingkungan dari luar sistem. Environment 

bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat mrugikan sistem 

tersebut. 
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4. Penghubung Sistem (interface) 

Merupakan media penghubung dengan subsistem lainnya. Dengan 

subsistem dapat berintegrasi dengan subsistem lainnya membentuk 

satu kesatuan. 

5. Masukan Sistem (input) 

Berupa masukan perawatan dan masukan sinyal. Mentenance input 

berupa sebuah program komputer. Pada komputer data merupakan 

signal input untuk diolah menjadi informasi. 

6. Pengolahan Sistem (process) 

Mempunyai suatu bagian pengolahan yang akan merubah input 

menjadi output. 

7. Keluaran Sistem (output) 

Merupakan hasil dari pengolahan sistem dan mengklasifikasikan 

masukan menjadi keluaran. 

8. Sasaran Sistem (objectives) 

Sasaran sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhakn 

dan keluaran yang akan dikatakan berhasil bila mengenai sasaran dan 

tujuannya. 

2.1.2 Klasifikasi Sistem 

1. Sistem Abstrak dan Fisik (physical system) 

a. Sistem Abstrak merupakan sistem yang berupa pemikiran atau 

ide-ide yang tidak terlihat secara fisik. 

b. Sistem Fisik merupakan sistem yang keberadaannya dapat dilihat 

secara fisik. 

2. Sistem Alamiah dan Buatan (human made system) 

a. Sistem Alamiah merupakan sistem yang terbentuk melalui proses 

alami. 

b. Sistem Buatan merupakan sistem yang dirancang dan dibangun 

oleh manusia yang melibatkan interaksi dengan mesin. 
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3. Sistem Tertentu dan Tidak Tertentu (probabilistic system) 

a. Sistem Tertentu merupakan sistem yang cara beroperasinya sudah 

dapat diprediksi, interaksi-interaksi didalamnya dapat dideteksi 

dengan pasti dan outputnya dapat diramalkan. 

b. Sistem Tidak Tertentu merupakan sistem yang outputnya tidak 

dapat diprediksi dengan pasti karena mengandung unsur 

probabilitas. 

4. Sistem Tertutup dan Terbuka (open system) 

a. Sistem Tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan 

dengan dunia luar dan tidak terpengaruh dengan lingkungan 

luarnya. 

b. Sistem Terbuka merupakan sistem yang mempunyai hubungan 

dengan dunia luar dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. 

2.2 Keputusan 

Keputusan merupakan kegiatan memilih satu strategi atau tindakan dalam 

pemecahan masalah tersebut. Tindakan memilih strategi atau aksi yang diyakini 

manajer akan memberikan solusi terbaik atas sesuatu itu disebut pengambilan 

keputusan (Kusrini, 2007 dikutip oleh Kusuma, 2017). 

2.3 Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem Pendukung Keputusan adalah salah satu cara mengorganisir 

informasi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam membuat keputusan 

(Kusrini, 2008 dikutip oleh Sudarsono dkk, 2016). 

Sistem pendukung keputusan adalah sebuah sistem informasi berbasis 

komputer yang interaktif, fleksibel dan mudah beradaptasi, didesain secara khusus 

untuk membantu masalah managemen yang bersifat tidak terstuktur untuk 

memperbaiki pengambilan keputusan (Syamsul, 2012 dikutip oleh Kusuma, 

2017). 

Pengambilan keputusan merupakan aktivitas utama managemen yang 

sangat menentukan keberadaan suatu organisasi. Kesalahan dalam pengambilan 

keputusan dapat berakibat fatal terhadap suatu organisasi. Karenaa aktivitas ini 
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sangat penting, maka para ahli manajemen senantiasa mencari sistem, metode dan 

teknologi yang dapat membantu manajemen dalam melaksanakan tugas tersebut 

(Eniyati dan Santy, 2010 dikutip oleh Kusuma, 2017).   

2.3.1 Tipologi Sistem Pendukung Keputusan 

Ada 3 tipologi keputusan yang disusun berdasarkan berbagai sudut 

pandang (Daihani, 2001): 

Tabel 2.1 Tipologi Keputusan 

No Nama Tipologi Penjelasan 

1 Keputusan berdasarkan 

tingkat kepentingannya 

Pada umumnya suatu organisasi memiliki 

hierarki manajemen. Secara klasik, 

hierarki ini terbagi atas tiga tingkatan 

yaitu; manajemen puncak, menengah, 

dan bawah.  

- Manajemen puncak berkaitan dengan 

masalah perencanaan yang bersifat 

strategis. 

- Manajemen menengah menangani 

masalah control/pengawasan yang sifat 

pekerjaannya lebih banyak masalah 

administrasi. 

- Manajemen bawah adalah manajemen 

operasional, berkaitan dengan 

operasional harian. 

2 Keputusan berdasarkan 

tingkat regularitas 

Tipologi ini diusulkan oleh H.Simon 

yaitu seorang ahli manajemen dari 

Carnegie-Mellon University pemenang 

Nobel ekonomi. Menurutnya keputusan 

berada pada satu rangkaian kesatuan, 

dengan keputusan terprogram pada ujung 

lainnya. 
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Tabel 2.1 Tipologi Keputusan (Lanjutan) 

No Nama Tipologi Penjelasan 

3 Keputusan berdasarkan tipe 

persoalan 

Pelopor dari tipologi ini cukup banyak 

diantaranya Mintzberg. Aliran ini 

mencoba melihat bahwa dipandang dari 

sudut tipe persoalannya, berbagai 

permasalahan suatu organisasi dapat 

dibagi atas dua hal yaitu yang berkaitan 

dengan masalah internal ataupun 

eksternal. 

Ada 4 tahap yang harus dilalui dalam proses pengambilan keputusan 

(Simon, 1960 dikutip oleh Daihani, 2001) yaitu: 

Tabel 2.2 Tahap Pengambilan Keputusan 

No Nama Tahap Penjelasan 

1 Penelusuran Merupakan tahap pendefinisian masalah 

serta identifikasi informasi yang 

dibutuhkan yang berkaitan dengan 

persoalan yang dihadapi serta keputusan 

yang akan diambil. Langkah ini sangat 

menentukan tingkat ketepatan keputusan 

yang akan diambil tentang persoalan 

yang dihadapi harus dirumuskan terlebih 

dahulu 

2 Perancangan  Merupakan tahap analisa dalam kaitan 

mencari atau merumuskan alternatif-

alternatif pemecahan masalah. Setelah 

permasalahan dirumuskan dengan baik, 

maka tahap berikutnya adalah merancang 

atau membangun model pemecahan 

masalahnya dan menyusun berbagai 

alternatif pemecahan masalah. 
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Tabel 2.2 Tahap Pengambilan Keputusan (Lanjutan) 

No Nama Tahap Penjelasan 

  Dalam membangun alternatif, dibutuhkan 

pengetahuan yang luas dan wawasan 

yang komperensif mengenai 

permasalahan yang dihadapi 

3 Pemilihan  Dengan mengacu pada rumusan tujuan 

serta hasil yang diharapkan selanjutnya 

manajemen memilih alternatif solusi 

yang diperkirakan paling sesuai. 

Pemilihan alternatif ini akan mudah 

dilakukan kalua misalnya untuk 

mengambil keputusan mengenai jenis 

investasi, yang paling cocok dilakukan 

dapat dilihat dari alternatif yang 

memberikan keuntungan 

4 Implementasi Merupakan tahap pelaksanaan dari 

keputusan yang telah diambil. Pada tahap 

ini perlu disusun serangkaian tindakan 

yang terencana, sehingga hasil keputusan 

dapat dipantau dan disesuaikan apabila 

diperlukan perbaikan-perbaikan 

2.3.2 Karakteristik Sistem Pendukung Keputusan 

Beberapa karakteristik yang membedakan SPK dengan sistem informasi 

lainnya adalah (Turban, 1995 dikutip oleh Daihani 2001): 

1. Sistem pendukung keputusan dirancang untuk membantu mengambil 

keputusan dalam memecahkan masalah yang sifatnya semi terstruktur 

ataupun tidak terstruktur. 

2. Dalam proses pengolahannya, sistem pendukukng keputusan 

mengkombinasikan penggunaan model-model/teknik-teknik analisa 
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dengan teknik pemasukan data konvensional serta fungsi-fungsi 

pencari informasi. 

3. Sistem pendukung keputusan dirancang sedemikian rupa sehingga 

dapat digunakan/dioperasikan dengan mudah oleh orang-orang yang 

tidak mempunyai dasar kemampuan pengoperasian computer yang 

tinggi. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan biasanya model 

interaktif. 

4. Sistem pendukung keputasan dirancang sedemikian dengan 

menekankan pada aspek fleksibilitas serta kemampuan adaptasi yang 

tinggi. Sehingga mudah disesuaikan dengan berbagai perubahan 

lingkungan yang terjadi dan kebutuhan pemakai 

2.3.3 Komponen-Komponen Sistem Pendukung Keputusan 

Suatu sistem pendukung keputusan memiliki tiga subsistem utama yang 

mnentukan kapabilitas teknis sistem pendukung keputusan tersebut, yaitu 

subsistem manajemen basis data, subsistem manajemen basis model, dan 

subsistem perangkat lunak penyelenggara dialog (Suryadi dkk, 2000). 

 

Gambar 2.1 Komponen-Komponen Utama SPK 

(Sumber: Daihani, 2001) 

A. Subsistem Manajemen Data (Data Management Sub System) 

Ada beberapa perbedaan antara basis data untuk SPK dan non-SPK. 

Pertama, sumber data untuk SPK lebih “kaya” dari pada non-SPK 

dimana data harus berasal dari luar dan dari dalam karena proses 
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pengambilan keputusan, terutama dalam level manajemen puncak, 

sangat bergantung pada sumber data dari luar, seperti data ekonomi 

(Suryadi dkk, 2000). Perbedaan lain pada proses pengambilan dan 

ekstraksi data dari sumber data yang sangat besar. Dalam hal ini 

kemampuan yang dibutuhkan dari manajemen basis data dapat 

diringkas sebagai berikut (Suryadi dkk, 2000): 

1. Kemampuan untuk mengkombinasikan berbagai variasi data 

melalui pengambilan dan ekstrasi data. 

2. Kemampuan untuk menambah sumber data secara cepat dan 

mudah. 

3. Kemampuan untuk menggambar struktur data logikal sesuai 

dengan pengertian pemakai sehingga pemakai dapat mengetahui 

apa yang tersedia dan dapat menentukan kebutuhan penambahan 

dan pengurangan. 

4. Kemampuan untuk menangani data secara personil sehingga 

pemakai dapat mencoba berbagai alternatif pertimbangan 

personil. 

B. Subsistem Manajemen Model 

Salah satu keunggulan sistem pendukung keputusan adalah 

kemampuan untuk mengintegrasikan akses data model-model 

keputusan. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah model-model 

keputusan kedalam sistem informasi yang menggunakan basis data 

sebagai mekanisme integrasi dan komunikasi diantara model-model 

(Suryadi dkk, 2000). Kemampuan yang dimiliki subsistem basis 

model meliputi (Suryadi dkk, 2000): 

1. Kemampuan untuk menciptakan model-model baru secara cepat 

dan mudah. 

2. Kemampuan untuk mengakses dan mengintegrasikan model-

model keputusan. 
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3. Kemampuan untuk mengelola basis model dengan fungsi 

manajemen yang analog dan manajemen basis data (seperti 

mekanisme untuk menyimpan, membuat analog, menghubungkan 

dan mengakses model). 

 

C. Subsistem Dialog (User Interface Subsystem) 

Fleksibelitas dan kekuatan karakteristik SPK timbul dari kemampuan 

interaksi antar sistem dan pemakai, yang dinamakan subsistem dialog. 

Bennet mendefinisikan pemakai, terminal, dan sistem perangkat lunak 

sebagai komponen-komponen dari sistem dialog (Suryadi dkk, 2000). 

Ia membagi subsistem tiga bagian, yaitu: 

1. Bahasa aksi, meliputi apa yang dapat digunakan oleh pemakai 

dalam berkomunikasi dengan sistem. Seperti papan ketik 

(keyboard), panel-panel sentuh, joystick, perintah suara. 

2. Bahasa tampilan atau presentasi, meliputi apa yang harus 

diketahui oleh pemakai. Seperti printer, layar tampilan, grafik, 

warna, plotter, keluaran suara. 

3. Basis pengetahuan, meliputi apa yang harus diketahui oleh 

pemakai agar pemakaian sistem bisa efektif. Seperti kartu 

referensi atau petunjuk, dalam buku manual. 

2.4 MAUT 

MAUT merupakan suatu skema yang evaluasi akhir, v(x), dari suatu objek 

x didefinisikan sebagai bobot yang dijumlahkan dengan suatu nilai yang relevan 

terhadap nilai dimensinya. Ungkapan yang  biasa digunakan untuk menyebutkan 

adalah nilai utilitas (Schaefer, 2012 dikutip oleh Jannah dkk, 2015). 

Multi-Attribute Utility Theory digunakan untuk merubah dari beberapa 

kepentingan kedalam nilai numerik dengan skala 0-1 dengan 0 mewakili pilihan 

terburuk dan 1 terbaik (Puspitasari, dkk, 2013). Hasil akhirnya adalah urutan 

peringkat dari evaluasi alternatif yang menggambarkan pilihan dari para pembuat 

keputusan (Kusuma, 2017). Nilai evaluasi seluruhnya dapat didefinisikan dengan 

persamaan: 



 

15 

 ( )  ∑     ( )
 
     ............................................. (2.1) 

Dimana vi(x) merupakan nilai evaluasi dari sebuah objek ke i dan wi 

merupakan bobot yang menentukan nilai dari seberapa penting elemen ke i 

terhadap elemen lainnya. Sedangkan n merupakan jumlah elemen. Total dari 

bobot adalah 1. 

∑     
 
     .............................................................. (2.2) 

Untuk setiap dimensi , nilai evaluation vi(x) didefinisikan sebagai 

penjumlahan dari atribut-atribut yang relevan. 

  ( )  ∑       ( ( ))
 
     ................................ (2.3) 

2.4.1 Cara Kerja Metode MAUT 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam metode MAUT dapat dituliskan 

sebagai berikut (Puspitasari, dkk, 2013): 

1. Pecahkan atau uraikan sebuah keputusan dalam dimensi yang berbeda 

2. Tentukan bobot relatif pada masing-masing dimensi 

3. Daftar semua alternatif yang ada 

4. Masukkan nilai utilitas untuk masing-masing alternatif sesuai 

atributnya 

5. Kalikan nilai utilitas dengan bobot untuk menentukan nilai nasing-

masing alternatif. 

2.4.2 Algoritma Metode MAUT 

Algoritma pelatihan Multi Attribute Utility Theory adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan bobot pada setiap kriteria maupun atribut 

2. Transformasikan data berdasarkan bobot pada setiap kriteria maupun 

atribut 

3. Normalisasikan data 

Normalisasi berdasarkan rumus: 

 ( )  
    

 

  
    

                  
                        ........ (2.4) 

  
                        ........... (2.5) 
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4. Perkalian matrik normalisasi 

Perkalian matrik normalisasi berdasarkan rumus: 

 ̅( )    (     )    (     )       (     )  .......... (2.6) 

Keterangan : A1 adalah Data 1, 

 A1 adalah Data 2,  

 Nb adalah Nilai bobot, 

 Nn adalah Nilai yang sudah di normalisasikan   

2.5 Profil MAN 2 Kuala Enok 

2.5.1 Latar Belakang 

Modernisasi telah menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap 

generasi muda. Pertumbuhan sains dan teknologi telah menyajikan begitu banyak 

kemudahan. Kemajuan industri telah dapat menghasilkan alat-alat yang 

memudahkan hidup, memberikan kesenangan, sehingga kebutuhan-kebutuhan 

jasmani tidak sukar lagi untuk dipenuhi. Akan tetapi, modernisasi menyebabkan 

tumbuhnya individualistis, egoistis, serta persaingan hidup yang tidak sehat akibat 

meningkatnya kebutuhan hidup. Penyalahgunaan sains dan tekhnologi juga telah 

menyebabkan perusakan alam. 

Kemerosotan akhlak tampak begitu nyata di tengah kemeriahan 

modernisasi. Pornografi melalui alat-alat komunikasi, penggunaan narkoba, 

kehidupan dengan budaya-budaya barat yang bertentangan dengan budaya umat 

Islam, tawuran, penipuan, dan sebagainya. Semua itu telah menjadi tanda 

keresahan dalam masyarakat dan kegersangan jiwa-jiwa yang bermasalah dengan 

moral. Faktor lain yang menyebabkan fenomena ini adalah kurangnya 

pemahaman ajaran Islam dalam mengimbangi kehidupan modern. 

Ilmu pengetahuan dapat membawa kesejahteraan bagi umat manusia, 

harus dikembangkan oleh orang-orang yang memiliki keseimbangan antara 

kecerdasan akal dengan kecerdasan moral dan akhlak mulia. Ajaran Islam 

tentunya mengedepankan akhlak mulia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi agar tidak terjadi kerusakan dan kekacauan. Dalam pandangan 
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Islam pemanfaatan sains dan teknologi ditujukan untuk meninggikan harkat dan 

martabat manusia, melaksanakan fungsi kekhalifahannya dimuka bumi. 

Berdasarkan pemikiran di atas maka peserta didik perlu mendapatkan 

pendidikan yang menyediakan program keagamaan yang lebih banyak untuk 

membentuk kaum intelektual yang religius dan berakhlak mulia MAN 2 Kuala 

Enok adalah lembaga pendidikan yang menyediakan program pendidikan agama 

dan pendidikan sains & teknologi serta ilmu sosial. Madrasah Aliyah tentunya 

dapat menjadi alternatif untuk mengatasi krisis moral di tengah modernisasi. 

2.5.2 Tujuan 

Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tuntunan agama Islam. 

2.5.3 Program 

Program pendidikan mengikuti system pendidikan Madrasah Aliyah yang 

meliputi sejumlah subjek mata pelajaran Agama Islam (Al-Qur’an Hadist, Fiqih, 

Aqidah Akhlak, Bahasa Arab), mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan 

Teknologi (Biologi, Kimia, Fisika, Matematika, TIK), mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial dan Bahasa (Sosiologi, PKN, Sejarah, Ekonomi, Akuntansi, 

Geografi, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris), Seni Budaya, Keterampilan dan 

Muatan Lokal. 

Selain itu, program pembinaan extrakurikuler diadakan untuk 

mengembangkan potensi dan bakat siswa di bidang keagamaan. Diadakan secara 

rutin dengan kegiatan kultum 1 (satu) kali seminggu dan Muhadharah 1 (satu) kali 

dalam dua minggu. Program ini ditujukan untuk mengembangkan keterampilan 

Pidato, MC, Khutbah Jum’at, Seni baca Al-Qur’an dan Barzanji, Pembacaan Doa, 

Pembacaan Puisi, dan Penampilan Rabana. Siswa-siswi MAN Kuala Enok juga 

terlibat dalam kegiatan Pramuka. 
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2.5.4 Visi dan Misi 

A. VISI 

Terwujudnya MAN Kuala Enok sebagai lembaga pendidikan yang 

berlandaskan Iman dan Takwa berprestasi dan disiplin dilingkungan 

yang asri. 

B. MISI 

1. Menyiapkan peserta didik berwawasan dan berpengetahuan luas 

yang Islam, bermental kuat dan bertanggung jawab 

2. Meningkatkan kemampuan praktis peserta didik sesuai bakat dan 

minat di intrakulikuler dan ekstrakulikuler 

3. Menjadikan insan yang berkhlak mulia di sekolah, keluarga, dan 

masyarakat. 

2.5.5 Ekstrakurikuler 

1. Muhadarah 

2. Pramuka 

3. Kultum Jum’at 

4. Pencak Silat 

5. Bola Volly 

6. Drum Band 

7. Rebana dan Nasyid 

8. Jurnalistik (madding dan weblog) 

2.5.6 Fasilitas 

1. Ruang kelas yang bersih dan nyaman 

2. Pembelajaran menggunakan proyektor 

3. Perpustakaan 

4. Lapangan yang permanen 

5. UKS 

6. Musholla 

7. Fasilitas air bersih dan listrik. 



 

19 

2.6 BSM 

BSM adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada siswa tidak mampu 

untuk melengkapi kebutuhan sekolah (Nakman, 2012). Wikipedia (2014) 

menjelaskan BSM adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Indonesia 

menyambut kenaikan harga BBM yang terjadi pada 22 Juni 2013 pada pukul 

00.00 (Sinulingga, 2014). 

Program BSM adalah Program Nasional yang bertujuan untuk 

menghilangkan kalangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan 

membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, 

mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, 

membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung 

program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (bahkan hingga tingkat 

menengah atas), serta membantu kelancaran program sekolah. 

Program ini bersifat bantuan langsung kepada siswa dan bukan beasiswa, 

karena berdasarkan kondisi ekonomi siswa dan bukan berdasarkan prestasi 

(beasiswa) mempertimbangkan kondisi siswa, sedangkan beasiswa diberikan 

dengan mempertimbangkan prestasi siswa. 

Dana BSM diberikan kepada siswa mulai dari tingkat dasar hingga 

Perguruan Tinggi dengan besaran sebagai berikut: 

1. BSM SD & MI sebesar Rp  225.000 per semester atau Rp 450.000 per 

tahun. 

2. BSM SMP/MTs sebesar Rp 375.000 per semester atau Rp 750.000 per 

tahun 

3. BSM SMA/SMK/MA sebesar Rp 500.000 per semester atau Rp 

1.000.000 per tahun. 

Di jenjang pendidikan tinggi, program beasiswabagi anak kurang mampu 

juga digulirkan pemerintah dengan nama bantuan belajar mahasiswa miskin ber-

IPK 2,5, dan beasiswa bidik misi. Bidik misi bertujuan untuk meningkatkan akses 

dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang berpotensi 

akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi. 
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2.6.1 Kriteria Dasar Penentuan Penerima BSM 

A. Kriteria Dasar Penentuan Penerima Program BSM Kemendikbud 

Siswa miskin adalah siswa SD, SMP, SMA, dan SMK yang orang 

tuanya kurang mampu membiayai pendidikan anaknya, orang tua 

miskin atau rumah tangga miskin sesuai dengan kriteria. Kriteria 

penerima BSM untuk Madrasah adalah sebagai berikut: 

1. Orangtua siswa penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) 

2. Siswa penerima Kartu Calon Penerima Bantuan Siswa Miskin 

3. Orangtua siswa peserta Program Keluarga Harapan (PKH) 

4. Siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya 

5. Siswa yatim, piatu atau yatim piatu 

6. Siswa yang berasal dari panti asuhan 

7. Siswa berasal dari korban musibah, korban bencana, korban PKH 

dari Rumah Tangga Sangat Miskin dan siswa dari program 

keahlian pertanian (SMK) 

B. Kriteria Dasar Penentuan Penerima Program BSM Kemenag 

Penerima BSM adalah siswa Madrasah Ibtidaiyah negeri dan swasta 

kelas I (satu) sampai kelas VI (enam), siswa Madrasah Tsanawiyah 

negeri dan swasta kelas VII (tujuh) sampai kelas IX (sembilan) dan 

siswa Madrasah Aliyah negeri dan swasta kelas X (sepuluh)  sampai 

kelas XII (dua belas). Adapun kriteria siswa penerima BSM sebagai 

berikut:  

1. Siswa anggota Rumah Tangga penerima Kartu Perlindungan 

Sosial (KPS) /Kartu BSM yang telah terdaftar sebagai penerima 

BSM tahun 2013 (APBN-P 2013), 

2. Siswa anggota Rumah Tangga penerima Kartu Perlindungan 

Sosial (KPS) yang belum terdaftar dan belum menerima BSM 

Tahun 2013. 

Selain kriteria di atas dan apabila kuota masih tersedia, Kepala Madrasah 

bersama dengan Komite Madrasah dapat mengusulkan nama siswa lain yang 
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dianggap pantas dan berhak mendapatkan BSM tetapi tidak mendapatkan kartu 

dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Orangtua siswa terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan 

(PKH) 

2. Siswa yang berasal dari Panti sosial/Panti Asuhan yang dikelola oleh 

Kementerian Sosial 

3. Siswa korban musibah bencana alam 

4. Rumah Tangga pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 

dari Kelurahan/Desa 

5. Siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya 

6. Yatim dan/atau Piatu 

7. Pertimbangan lain (misal kelainan fisik, korban musibah 

berkepanjangan dan siswa berasal dari rumah tangga miskin dan 

memiliki lebih dari 3 (tiga) orang bersaudara yang berusia dibawah 18 

tahun). 

2.6.2 Pemanfaatan Dana BSM 

Dana BSM dapat dimanfaatkan untuk: 

1. Pembelian perlengkapan siswa (misalnya buku pelajaran, alat tulis, 

sepatu dan tas) 

2. Biaya transportasi siswa ke sekolah/madrasah 

3. Uang saku siswa untuk sekolah 

2.6.3 Penyebab Pembatalan Pemberian BSM 

Dana BSM dapat dibatalkan jika siswa penerima BSM: 

1. Berhenti sekolah 

2. Menerima beasiswa dari instansi/sumber lain 

3. Telah didakwa dan terbukti melakukan tindakan criminal 

4. Mengundurkan diri 

5. Tidak lagi masuk dalam kriteria siswa miskin 



 

22 

Kepala Sekolah/Madrasah bertanggung jawab dan berwenang untuk 

membatalkan BSM serta memilih siswa penggantinya.Nama siswa pengganti 

tersebut harus segera dikirimkan kepada lembaga penyalur melalui SK Pengganti. 

2.7 UML 

Unified  Modelling Language  (UML) adalah sebuah standar bahasa yang 

banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requirement, membuat 

analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman 

berorientasi objek (Shalahuddin, 2013).  

UML adalah sebuah alat bantu yang sangat handal di dunia pengembangan 

sistem berorientasi objek. Hal ini di sebabkan karena UML menyediakan bahasa 

pemodelan visual yang memungkinkan bagi pengembangan sistem untuk 

membuat cetak biru atas visi mereka dalam bentuk baku, mudah di mengerti serta 

dilengkapi dengan mekanisme efektif untuk berbagi dan mengkomunikasikan 

rancangan mereka yang lain (Nugroho, 2005). 

UML menyediakan beberapa diagram visual yang menunjukkan berbagai 

aspek dalam sistem. Ada beberapa diagram yang disediakan dalam UML antara 

lain: 

1. Digram use case (use case diagram)  

2. Diagram aktivitas (activity diagram)  

3. Diagram sekuensial (sequence diagram)  

4. Diagram kolaborasi (collaboration diagram)  

5. Diagram kelas (class diagram)  

6. Diagram statechart (statechart diagram) 

7. Diagram komponen (component diagram)  

8. Diagram deployment (deployment diagram) 

2.7.1 Diagram UML yang Digunakan 

1. Use Case Diagram 

Use case Diagram digunakan untuk mendeskripsikan apa yang 

seharusnya dilakukan oleh sistem. Use case Diagram menyediakan 

cara mendeskripsikan pandangan eksternal tehadap sistem dan 
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interaksi-interaksinya dengan dunia luar. Pemodelan ini biasa 

dilakukan lewat proses berulang interaksi antara pengembang dan 

pemakai untuk memperoleh spesifikasi kebutuhan yang sama-sama 

disepakati. Diagram use case berguna dalam tiga hal (Nugroho,2005), 

yaitu: 

a. Menjelaskan fasilitas yang ada (requirements). 

b. Komunikasi dengan klien. 

c. Membuat test dari kasus-kasus secara umum. 

Tujuan utama pemodelan use case ada empat (Nugroho, 2005), 

seperti: 

a. Memutuskan dan mendiskripsikan kebutuhan-kebutuhan 

fungsional sistem. 

b. Memberikan deskripsi jelas dan konsisten dari apa yang 

seharusnya dilakukan, sehingga model use case digunakan 

diseluruh proses pengembangan untuk komunikasi dan 

menyediakan basis untuk pemodelan berikutnya yang mengecu 

sistem harus memberikan fungsionalitas yang dimodelkan para 

use case. 

c. Menyediakan basis untuk melakukan pengujian sistem yang 

memverifikasi sistem. Menguji apakah sistem telah memberikan 

fungsionalitas yang diminta. 

d. Menyediakan kemampuan melacak kebutuhan fungsionalitas 

menjadi kelas-kelas dan operasi-operasi actual di sistem. Untuk 

menyederhanakan perubahan dan ekstensi ke sistem dengan 

mengubah model use case dan kemudian melacak use case yang 

dipengaruhi ke perancangan dan implementasi sistem. 

Syarat penamaan Use case adalah nama didefenisikan sesederhana 

mungkin dan dapat dipahami, ada dua hal utama pada use case yaitu 

pendefenisian apa yang disebut  aktor dan use case.  

a. Aktor merupakan orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi 

dengan sistem informasi yang akan di buat diluar sistem 
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informasi yang akan dibuat sendiri, jadi walaupun simbol dari 

aktor adalah gambar orang tapi aktor belum tentu orang 

b. Use case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem 

sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor.  

Dalam use case juga dikenal dengan duahubungan antar use case yang 

merupakan generalisasi antara use-case (Nugroho, 2005), yaitu: 

a. Include, yaitu perilaku use-case merupakan bagian dari use case 

yang lain. 

b. Extend, yaitu perilaku use-case memperluas perilaku use case 

yang lain. 

Tabel 2.3 Simbol-Simbol Use Case Diagram 

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1 

 

 

Actor 

Menspesifikasikan himpuan peran 

yang pengguna mainkan ketika 

berinteraksi dengan use case. 

2 

 

Dependency 

Hubungan dimana perubahan 

yang terjadi pada suatu elemen  

mandiri (independent) akan 

mempengaruhi elemen yang 

bergantung padanya elemen yang 

tidak mandiri (independent). 

3 

 

Generalization 

Hubungan dimana objek anak 

(descendent) berbagi perilaku dan 

struktur data dari objek yang ada 

di atasnya objek induk (ancestor). 

4 

 

Include 
Menspesifikasikan bahwa use 

case sumber secara eksplisit. 
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Tabel 2.3 Simbol-Simbol Use Case Diagram (Lanjutan) 

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

5 
 

Extend 

Menspesifikasikan bahwa use 

case target memperluas perilaku 

dari use case sumber pada suatu 

titik yang diberikan. 

6  Association 
Apa yang menghubungkan antara 

objek satu dengan objek lainnya. 

7 
 

System 

Menspesifikasikan paket yang 

menampilkan sistem secara 

terbatas. 

8 
 

Use Case 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi 

yang ditampilkan sistem yang 

menghasilkan suatu hasil yang 

terukur bagi suatu actor 

9 
 

Collaboration 

Interaksi aturan-aturan dan 

elemen lain yang bekerja sama 

untuk menyediakan prilaku yang 

lebih besar dari jumlah dan 

elemen-elemennya (sinergi). 

10 
 

Note 

Elemen fisik yang eksis saat 

aplikasi dijalankan dan 

mencerminkan suatu sumber daya 

komputasi 

(Sumber: Nugroho, 2005) 
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2. Class Diagram 

Class Diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan 

menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan 

dan desain berorientasi objek. Class diagram menggambarkan 

keadaan (atribut/properti) suatu sistem, sekaligus menawarkan 

layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut (metoda/fungsi). Class 

diagram juga menggambarkan struktur dan deskripsi class, package 

dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, 

pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. 

 

Gambar 2.2 Class Diagram 

(Sumber: Nugroho, 2005) 

Tabel 2.4 Simbol-Simbol Class Diagram 

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1 

 

Package  

Package merupakan sebuah 

bungkusan dari satu atau lebih 

kelas 

2 

 

Operasi Kelas pada struktur system 

3  

Asosiasi 

berarah/ 

Directed asosiasi 

Relasi antar kelas dengan makna 

umum, asosiasi biasanya juga 

disertai dengan multiplicity 
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Tabel 2.4 Simbol-Simbol Class Diagram (Lanjutan) 

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

4 
 

Generalisasi  Relasi antar kelas dengan makna 

generalisasi spesialisasi (umum- 

5  

Kebergantungan/ 

Defedency 

Relasi antar kelas dengan makna 

kebergantungan antar kelas 

 (Sumber: Nugroho, 2005) 

3. Activity Diagram 

Pada dasarnya Activity Diagram sering digunakan oleh flowchart. 

Diagram ini berhubungan dengan diagram Statechart. Diagram 

Statechart berfokus pada objek yang dalam suatu proses (atau proses 

menjadi suatu objek), diagram Activity berfokus pada aktifitas-

aktifitas yang terjadi yang terkait dalam suatu proses tunggal. Jadi 

dengan kata lain, diagram ini menunjukkan bagaimana aktifitas-

aktifitas tersebut bergantung satu sama lain. 

 

Gambar 2.3 Activity Diagram 

(Sumber: Nugroho, 2005) 

Tabel 2.5 Simbol-Simbol Activity Diagram 

Simbol Deskripsi 

Status awal 

 

Status awal aktivitas sistem,sebuah 

diagram aktivitas memiliki sebuah 

status awal 
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Tabel 2.5 Simbol-Simbol Activity Diagram (Lanjutan) 

Simbol Deskripsi 

Aktivitas 

 

Aktivitas yang dilakukan 

sistem,aktivitas biasanya diawali 

dengan kata kerja 

Percabangan / decision 

 

Asosiasi percabangan dimana jika ada 

pilihan aktivitas lebih dari satu 

Penggabungan / join 

 

Asosiasi penggabungan dimana lebih 

dari satu aktivitas digabung menjadi 

satu 

Status akhir 

 

Status akhir yang dilakukan 

sistem,sebuah diagram aktivitas 

memiliki sebuah status akhir 

(Sumber: Shalahuddin, 2014) 

2.8 Model Waterfall atau Air Terjun 

Model SDLC air terjun (waterfall) sering juga disebut dengan sekuensi 

linier (sequential linear) atau alur hidup klasik (classic life cycle). Model air 

terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau 

terurut dimulai dari analisis, desain, pengodean, pengujian, dan tahap pendukung 

(support). 

 

Gambar 2.4 Ilustrasi Model Waterfall 

(Sumber: Sukamto dan Shalahuddin, 2013 dikutip oleh Firmansyah dkk, 2018) 

Activitas
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1. Analisis 

Dalam tahap ini penulis mulai menganalisa apa saja kebutuhan dari 

sistem, mulai dari kebutuhan fungsional sistem maupun kebutuhan 

non fungsional dari sistem. 

2. Desain 

Tahap desain merupakan tahapan lanjut dari tahap analisis dimana 

dalam tahap ini disajikan desain-desain dari aplikasi seperti desain 

antar muka, dan desain database yang akan diterapkan kedalam sistem 

penentu penerima BSM yang akan dibuat. 

3. Pengkodean 

Pada tahap ini diterapkan desain database serta desain antar muka 

kedalam bahasa pemograman, dimana bahasa pemograman yang 

dipakai adalah menggunakan bahasa PHP untuk website. 

4. Pengujian 

Tahap uji merupakan tahap akhir dalam metode waterfall dimana 

dalam tahap pengujian ini digunakan teknik pengujian blackbox 

testing dan user acceptance test.  

2.9 Blackbox Testing 

Menurut Mustaqbal (2015), Blackbox Testing berfokus pada spesifikasi 

fungsional dari perangkat lunak. Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi 

input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program. Blackbox 

testing bukanlah solusi alternatif dari whitebox testing tapi lebih merupakan 

pelengkap untuk menguji hal-hal yang tidak dicakup oleh whitebox testing. 

Blackbox testing cenderung untuk menemukan hal-hal sebagai berikut 

(Mustaqbal, 2015): 

1. Fungsi yang tidak benar atau tidak ada. 

2. Kesalahan antarmuka (interface errors). 

3. Kesalahan pada struktur data dan akses basis data. 

4. Kesalahan performansi (performance errors). 

5. Kesalahan inisialisasi dan terminasi. 



 

30 

Berikut ini merupakan rumus perhitungan dari hasil pengujian dengan 

menggunakan metode black box testing. 

                          
                

                 
        ......................... (2.7) 

2.10 UAT 

UAT yaitu pengujian yang dilakukan oleh pengguna dari sistem untuk 

memastikan fungsi- fungsi yang ada pada sistem tersebut telah berjalan dengan 

baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Proses UAT didasarkan pada 

dokumen requirement yang disepakati bersama. Dokumen requirement adalah 

dokumen yang berisi lingkup pekerjaan software yang harus dikembangkan, 

dengan demikian maka dokumen ini semestinya menjadi acuan untuk pengujian 

(Zarnelly, 2015). 

Berikut ini merupakan rumus perhitungan dari hasil pengujian dengan 

menggunakan metode User Acceptance Testing. 

                     
                              

                             
        ........... (2.8) 

                      
                              

                            
        ........... (2.9) 

2.11 PHP 

PHP merupakan script untuk pemrograman script web server side, script 

yang membuat dokumen HTML secara on the fly, maksudnya dokumen HTML 

yang dihasilkan dari suatu aplikasi bukan dokumen HTML yang dibuat dengan 

menggunakan editor teks atau editor HTML. PHP/FI merupakan nama awal dari 

PHP. PHP adalah Personal Home Page, FI adalah Form Interface. Dibuat pertama 

kali oleh Rasmus Lerdoff. PHP awalnya merupakan program yang dikhususkan 

untuk menerima input melalui form yang ditampilkan dalam browser web. 

Software ini disebarkan dan dilisensikan sebagai perangkat lunak Open Source 

(Sovia, 2011). 
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2.11.1 Kelebihan dan Kekurangan PHP 

1. Kelebihan 

a. Bahasa pemograman PHP adalah sebuah script yang tidak 

melakukan sebuah kompilasi dengan penggunanya. 

b. Web server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana-mana 

dari mulai IIS sampai dengan apache, dengan konfigurasi yang 

relative mudah. 

c. Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya milis-

milis dan developer yang siap membantu dalam pengembangan. 

d. Dalam sisi pemahaman, PHP adalah bahasa script yang paling 

mudah karena referensi yang banyak. 

e. PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan diberbagai 

mesin (linux, unix, windows) dan dapat dijalankan secara runtime 

melalui console serta juga dapat menjalankan perintah-perintah 

sistem. 

2. Kekurangan  

a. Tidak detail untuk pengembangan skala besar. 

b. Tidak memiliki sistem pemograman berorientasi objek yang 

sesungguhnya. 

c. Tidak bisa memisahkan antara tampilan dengan logic dengan 

baik, 

d. PHP memiliki kelemahan security tertentu apabila programer 

tidak jeli dalam melakukan pemrograman dan kurang 

memperhatikan isu konfigurasi PHP. 

e. Kode PHP dapat dibaca orang, dan kompilasi hanya dapat 

dilakukan dengan tool yang mahal dar Zend. 

2.12 Xampp 

Xampp adalah software web server apache yang didalamnya sudah 

tersedia database server MySQL dan dapat mendukung pemrograman PHP. 

Xampp merupakan software yang mudah digunakan, gratis, dan mendukung 
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instalasi di Linux dan Windows. Keuntungan lainnya adalah Cuma menginstall 

satu kali sudah tersedia Apache Web Server, MySQL Database Server, PHP 

Support dan beberapa module lainnya (Februariyanti, 2012). 

2.13 Apache 

Apache Web Server awalnya dibuat pada tahun 1995 yang didasarkan dari 

server NCSA sebelumnya. Server NCSA dibuat oleh National Center for 

Supercomputing Application (yang juga mengembangkan browser Mosaic, 

pendahulunya hingga sebagian besar browser hari ini dan berhubungan dengan 

Netscape dan Mozilla serta pengaruh yang cukup besar termasuk MSIE).  

Sebagai web server, apache tergolong sukses terbukti pada bulan April 

1996 telah menyusul NCSA sebagai web server yang paling banyak digunakan di 

internet. Tugas utamanya adalah melakukan parse file apa saja yang diminta oleh 

browser dan menampilkan hasil yang benar sesuai code di dalam file tersebut. 

Apache cukup kuat dan bisa melakukan tugas apa pun sebagai web master (Kew, 

Nick, 2007). 

2.14 MySQL 

MySql adalah sebuah perngkat lunak sistem manajemen basis data SQL 

(bahasa Inggris: database management system) atau DBMS yang multithread, 

multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB membuat 

MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis dibawah lisensi GU General 

Public License (GPL), tetapi mereka juga menjual dibawah lisensi komersial 

untuk kasus-kasus dimana penggunaannya tidak cocok dengan penggunaan GPL. 

Relational Database Management System (RDBMS) (Ramadhani, dkk, 2013). 

2.15 Yii Framework 

Framework Yii mengimplementasi pola desain MVC yang diadopsi secara 

luas dalam pemrograman web. MVC bertujuan untuk memisahkan logika bisnis 

dari pertimbangan antar muka pengguna agar para pengembang bisa lebih mudah 

mengubah setiap bagian tanpa mempengaruhi yang lain (Sharive, 2013). Proses 

CRUD (Create, Read, Update, dan Delete) pada pembuatan website dapat 
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dilakukan dengan lebih mudah karena Yii didukung dengan Gii Generator 

(Asri,2012). Selain itu, penerapan framework Yii dapat mempermudah memahami 

mekanisme kerja dari sebuah aplikasi dan menghemat waktu pengerjaan suatu 

aplikasi (Warsito, 2014). 

2.16 Riset Terdahulu 

Tabel 2.6 Riset Terdahulu 

No Nama Penulis Judul Hasil 

1 Nono Sudarsono, 

Teten Nuraen & 

Sri Rahmawati 

(2016) 

Sistem Penunjang 

Keputusan Pemberian 

Bantuan Siswa Miskin 

Di SD Negeri 

Sukamenak Kota 

Tasikmalaya 

Menggunakan Metode 

Technique For Order 

Preference By 

Similarity To Ideal 

Solution (TOPSIS) 

Program sistem pendukung 

keputusan seleksi penerima 

Bantuan Siswa Miskin ini 

dapat membantu proses 

pemiihan siswa yang layak 

menerima bantuan siswa 

miskin, diambil dari nilai 

kedekatan alternative 

terhadap solusi ideal. 

2 Riadhil Jannah & 

Lusiana (2015) 

Aplikasi Penerimaan 

Karyawan Dengan 

Menggunakan Metode 

Multi Attribute Utility 

Theory 

Sistem dapat memudahkan 

bagian personalia dalam 

memberikan penilaian 

terhadap hasil ujian masing-

masing pelamar secara cepat 

dan efektif. Dimana 

penilaian terhadap hasil 

ujian pelamar telah 

ditentukan dengan nilai 

pasti dan variabel yang telah 

ditentukan oleh ketua 

Yayasan sebagai dasar  



 

34 

Tabel 2.6 Riset Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama Penulis Judul Hasil 

   sistem penilaian. 

3 Dian Cahyaning 

Ratri (2014) 

Sistem Pendukung 

Keputusan Untuk 

Menentukan Bantuan 

Siswa Miksin (BSM) 

Pada SD Dringo 

Kabupaten Batang 

Dengan Menggunakan 

Metode Simple 

Additive Weighting.  

Hasil dari perhitungan 

Simple Additive Weighting 

yang digunakan dapat 

menghasilkan hasil 

penilaian dan nilai tertinggi. 

4 Saelindri Satria 

Pratnya(2014) 

Sistem Pendukung 

Keputusan Untuk 

Menentukan 

Kelayakan 

Penerimaan Bantuan 

Siswa Miskin (BSM) 

Dengan Menggunakan 

Metode TOPSIS. 

Nilai terbesar preferensi dari 

setiap alternatif dari setiap 

siswa digunakan sebagai 

penilaian dari siswa 

tersebut. Siswa yang 

mempunyai nilai tertinggi 

akan direkomendasikan 

decision maker dalam 

mendapatkan bantuan siswa 

miskin. 

5 Nadya Eklyma 

Azzahro (2016) 

Penggunaan dana 

Bantuan Siswa Miskin 

(BSM) oleh siswa 

SMA dan SMK di 

Kabupaten 

Temanggung 

Perbandingan penggunaan 

dana BSM pada tingkat 

SMA dan SMK 

menunjukkan, berdasarkan 

nilai rata-rata dapat 

disimpulkan bahwa 

penggunaan dana bantuan 

siswa miskin (BSM) pada  
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Tabel 2.6 Riset Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama Penulis Judul Hasil 

   komponen praktikum / 

magang, perlengkapan 

sekolah dan akomodasi 

biaya kos tingkat SMK rata-

rata besaran penggunaannya 

lebih tinggi dibanding 

tingkat SMA. Adapun 

komponen SPP, buku 

pelajaran, transportasi, uang 

jajan, ditabung dan lain-lain 

tingkat SMA lebih tinggi 

rata-rata besaran 

penggunaannya dibanding 

tingkat SMK 

6 Fazatin 

Khairunnisa 

(2015) 

Pengaruh dana Bantuan 

Siswa Miskin (BSM) 

terhadap prestasi belajar 

siswa SD Negeri 4 

Mindahan Batealit 

Jepara Tahun Pelajaran 

2013/2014 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan di atas, 

maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa ada 

pengaruh positif yang 

signifikan antara dana 

Bantuan 

Siswa Miskin (BSM) 

terhadap prestasi belajar 

siswa SD Negeri 4 

Mindahan 

Batelait Jepara tahun ajaran 

2013/ 2014 

7 Rosina 

Sinulingga  

Implementasi program 

Bantuan Siswa Miskin  

 Implementasi pelaksanaan 

program BSM-SMA  
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Tabel 2.6 Riset Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama Penulis Judul Hasil 

 (2014) bagi siswa SMA Negeri 

di Kota Binjai 

Negeri di Kota Binjai 

sudah berjalan dengan 

baik sesuai dengan buku 

pedoman pelaksanaan 

BSM-SMA Negeri 2013. 

 Pelaksanaan program 

BSM-SMA Negeri di 

Kota Binjai belum dapat 

dikatakan berhasil 

8 Nakman (2012) Pengaruh penggunaan 

Bantuan Siswa Miskin 

terhadap semangat 

belajar siswa (studi 

kasus: siswa kelas VII 

MTs Nurul Huda Dsn. 

Sepakung, Dc. 

Sepakung, Kec. 

Banyubiru, Kab. 

Semarang) 

Tingkat semangat belajar 

siswa MTs Nurul Huda 

Sepakung pada kategori 

tinggi sebanyak 9 siswa 

18%, pada kategori sedang 

sebanyak 23 siswa 46%, 

pada kategori rendah 

sebanyak 18 siswa 36%. 

 


