
BAB II

LANDASAN TEORI

1.1 Definisi Implementasi

Kamisa menjelaskan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan

untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan

(2002:253). Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah

ataupun swasta. Implementasi secara lebih khusus adalah pelaksanaan

pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu (Dunn,

2003:132). Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan

yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan

baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta.

Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

suatu program, Subarsono dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan

Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi), mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan

Dennis A. Rondinelli mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang

mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang

bersifat desentralistis. Faktor- faktor tersebut diantaranya:

1. Kondisi lingkungan

Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud

lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima

program.
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2. Hubungan antar organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan

koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama

antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

3. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program

Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia

(human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non human resources).

4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup

struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam

birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

( Subarsono, 2005:101).

Berdasarkan pendapat dari G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli

tersebut terdapat faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi

kebijakan yang diterapkan. Apabila kita ingin mengetahui kebijakan yang

diterapkan, kegagalan atau keberhasilannya bisa diukur oleh faktor-faktor yang

dapat mempengaruhi kebijakan. Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kebijakan

dapat melakukan upaya untuk mendorong Pemerintahan Daerah dalam program-

program pembangunan dan pelayanan yang sejalan dengan kebijaksanaan

nasional. Khususnya untuk membantu pembiayaannya, Pemerintah Pusat bisa

memberi bantuan berbentuk subsidi yaitu transfer dana dari anggaran dan

pembukuan pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Alokasi oleh

Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah mengandung tujuan yang
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berbedabeda yang mempengaruhi bentuk dan lingkupannya. Pengertian subsidi

dikemukakan oleh Subarsono dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan

Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yang dimaksud subsidi adalah semua

bantuan financial pemerintah kepada individu, perusahaan, dan organisasi.

Maksud dari subsidi adalah untuk memberikan bantuan pembiayaan terhadap

berbagai aktivitas (Subarsono, 2005:109).

1.2 Pengertian Beasiswa

Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan

kepada perorangan, mahasiswa atau pelajar yang digunakan demi

keberlangsungan pendidikan yang ditempuh (http://id.wikipedia.org/wiki/

beasiswa). Menurut Murniasih (2009) beasiswa diartikan sebagai bentuk

penghargaan yang diberikan kepada individu agar dapat melanjutkan pendidikan

ke jenjang yang lebih tinggi. Penghargaan itu dapat berupa akses tertentu pada

suatu institusi atau penghargaan berupa bantuan keuangan. Pada dasarnya,

beasiswa adalah penghasilan bagi yang menerimanya. Hal ini sesuai dengan

ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang PPh/2000. Disebutkan pengertian

penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis dengan nama dan dalam

bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh dari sumber Indonesia atau luar

Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib

Pajak. Karena beasiswa bisa diartikan menambah kemampuan ekonomis bagi

penerimanya, berarti beasiswa merupakan penghasilan.

Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan ataupun

yayasan. Pemberian beasiswa dapat dikategorikan pada pemberian cuma-cuma
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ataupun pemberian dengan ikatan kerja (biasa disebut ikatan dinas) setelah

selesainya pendidikan. Lama ikatan dinas ini berbeda-beda, tergantung pada

lembaga yang memberikan beasiswa tersebut. beasiswa juga banyak diberikan

kepada perkelompok (group) misalnya ketika ada event perlombaan yang

diadakan oleh lembaga pendidikan, dan salah satu hadiahnya adalah beasiswa.

1.3 Jenis-Jenis Beasiswa

Menurut Murniasih (2009), ada beberapa jenis beasiswa yaitu:

1. Beasiswa Penghargaan

Beasiswa ini biasanya diberikan kepada kandidat yang memiliki

keunggulan akademik. Beasiswa ini diberikan berdasarkan prestasi akademik

mereka secara keseluruhan. Misalnya, dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif

(IPK). Meski sangat kompetitif, beasiswa ini ada dalam berbagai bentuk.

2. Beasiswa Bantuan

Jenis beasiswa ini adalah untuk mendanai kegiatan akademik para

mahasiswa yang kurang beruntung, tetapi memiliki prestasi. Komite beasiswa

biasanya memberikan beberapa penilaian pada kesulitan ini, misalnya, seperti

pendapatan orangtua, jumlah saudara kandung yang sama-sama tengah

menempuh studi, pengeluaran, biaya hidup, dan lain-lain.

3. Beasiswa Atletik

Universitas biasanya merekrut atlet populer untuk diberikan beasiswa

dan dijadikan tim atletik perguruan tinggi mereka. Banyak atlet menyelesaikan

pendidikan mereka secara gratis, tetapi membayarnya dengan prestasi olahraga.
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Beasiswa seperti ini biasanya tidak perlu dikejar, karena akan diberikan keada

mereka yang memiliki prestasi.

4. Beasiswa Penuh

Banyak orang menilai bahwa beasiswa diberikan kepada penerimanya

untuk menutupi keperluan akademik secara keseluruhan. Jika Anda benar-

benar beruntung, tentunya Anda akan mendapatkan beasiwa seperti ini.

Beasiswa akan diberikan untuk menutupi kebutuhan hidup, buku, dan biaya

pendidikan. Namun, banyak beasiswa lainnya meng-cover biaya hidup, buku,

atau sebagian dari uang sekolah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa berbgai bentua

beasiswa yang terdapat di Indonesia, akan tetapi ini hanya sebagian kecil bentuk

beasiswa yang ada. Lebih lanjut penulispenjelaskan bahwa beasiswa yang

dimaksud dalam penelitian ini yaitu beasiswa miskin dan termasih ke dalam jenis

beasiswa bantuan.

1.4 Definisi  Beasiswa Miskin

Beasiswa bagi siswa miskin jenjang SD yang selanjutnya disebut dengan

Beasiswa Miskin (BSM-SD) adalah bantuan dari pemerintah berupa sejumlah

uang tunai yang diberikan secara langsung kepada siswa sekolah dasar sesuai

dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penerima beasiswa adalah siswa SD baik

negeri maupun swasta yang duduk dikelas I, II, III, IV, V, VI yang telah

ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Siswa

miskin/mampu adalah siswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai

pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah.
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Lembaga penyalur adalah lembaga yang menyalurkan dana BSM-SD didaerah.

(Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Miskin Sekolah Dasar BSM-SD,

(Kementrian Pendidikan Nasional Direktorat jendral Pendidikan Dasar, Direktorat

Pembinaan Sekolah Dasar Tahun 2011).

Upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan memperoleh

pendidikan dan mutu pendidikan, serta menekan angka putus sekolah pemerintah

memperluas akses pendidikan dasar yang lebih bermutu yang lebih merata dengan

memberikan perhatian yang lebih besar kepada penduduk miskin. Perhatian

tersebut berupa pemberian beasiswa bantuan siswa miskin ( BSM-SD).

Pemberian bantuan BSM-SD bertujuan untuk memberikan layanan

pendidikan bagi penduduk miskin untuk dapat memenuhi biaya kebutuhannya di

bidang pendidikan agar siswa yang orang tuanya tidak mampu atau `miskin tetap

memperoleh pendidikan. Hal ini juga dalam rangka mendukung pencapaian

program wajib belajar Sembilan tahun, yang di amanatkan oleh Kepmendikhub

No. 036/N/95 1995, dan peraturan pemerintah RI Nomor: 48 tahun 2008 tentang

pendanaan pendidikan.

Pengolaan BSM-SD pada tahun 2011 menganut sistem anggaran yang

berbeda. Sesuai dengan semangat otonomi daerah maka pengelolahan BSM-SD

dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi melalui dekonsentrasi. Pengalihan ini

untuk lebih mendekatkan pelayanan pendidikan melalui BSM-SD kepada

masyarakat yang kurang beruntung.

Meski dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan dapat

meningkatkan jumlah keikutsertaan peserta didik, tetapi masih banyak anak –
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anak yang tidak dapat bersekolah, putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan

pendidikan mereka ke jenjang pendidikan berikutnya. Salah satu penyebab hal

tersebut adalah kesulitan orangtuan/keluarga dalam memenuhi kebutuhan

pendidikan lainnya seperti baju seragam, buku tulis, sepatu, biaya transportasi

maupun biaya pendidikan lainnya yang tidak ditanggung oleh dana BOS. Hal

inilah yang melatarbelakangi dikembangkannya Program Bantuan Siswa Miskin

(BSM).

Lebih lanjut program BSM adalah Program Nasional yang bertujuan untuk

menghilangkan halangan 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.

Melalui Program BSM ini diharapkan anak usia sekolah dari rumah-

tangga/keluarga miskin dapat terus bersekolah, tidak putus sekolah, dan di masa

depan diharapkan mereka dapat memutus rantai kemiskinan yang saat ini dialami

orangtuanya. Program BSM juga mendukung komitmen pemerintah untuk

meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Kabupaten/Kota miskin dan

terpencil serta pada kelompok marjinal.

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
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dengan mempertimbangkan prestasi siswa. Dana BSM diberikan kepada siswa

mulai dari tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi (Google. com).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dijelaskan beberapa kereteria

siswa yang mendapatkan beasiswa muskin yaitu: tingkat kehadiran 75%, berasal

dari keluarga tidak mampu, menjadi siswa pada tahun itu, berkepribadian yang

baik dan taat pada peraturan sekolah (Abu Nawas, wawancara 27 Januari 2014).

1.5 Tujuan BSM

Adapun tujuan dari bantuan siswa miskin ini adalah sebagai berikut:

1. Agar siswa SD berasal dari keluarga miskin/tidak mampu dapat

memperoleh layanan pendidikan yang layak di SD.

2. Mencegah anak putus sekolah dan mengulang kelas pada jenjang SD.

3. Membantu siswa untuk memenuhi kebutuhannya dalam kegiatan pembelajaran

SD.

4. Mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan Sembilan tahun.

1.6 Sasaran dan Alokasi Dana BSM

Sasaran BSM secara nasional sebanyak 2.117.300 orang adalah siswa SD

Negeri maupun Swasta yang pada tahun anggaran 2011 sebagai siswa SD kelas I

sd V. Sumber dana BSM berasal dari dana APBN tahun 2011 sebesar Rp.

762.228.000.000 ( Tujuh ratus enam puluh dua milyar dua ratus dua puluh

delapan juta rupiah) yang disalurkan memalui dana dekonsentrasi dengan dana

beasiswa pertahun sebesar Rp. 360.000 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per

siswa.
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka ketepatan sasaran serta ketepatan

waktu penyaluran manfaat BSM dapat membantu keberlanjutan sekolah siswa

dari keluarga miskin dan rentan baik antar jenjang kelas maupun antar jenjang

pendidikan.Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan terhadap mekanisme penetapan

sasaran penerima program BSM dan penyalurannya untuk memastikan agar dana

BSM dapat diterima tepat waktu oleh seluruh siswa yang berhak mendapatkan

BSM.

Penetapan sasaran Program BSM, dari yang semula melalui sekolah, akan

diubah menjadi Penetapan Sasaran Berbasis Rumah Tangga, melalui pemberian

Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang diberikan kepada rumah tangga miskin dan

rentan dimana jika rumah tangga tersebut memiliki anak-anak berusia sekolah,

dapat membawa Kartu tersebut ke sekolah agar dapat dicalonkan sebagai

Penerima Manfaat Program BSM.

Kartu ini diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki ketepatan sasaran

penerima Program BSM agar menjangkau anak-anak sekolah yang berasal dari

rumah tangga miskin dan rentan sesuai pagu penerima BSM dimasing- masing

Kabupaten/Kota.

Mekanisme Penyaluran Manfaat Program BSM juga diubah yaitu dari

penyaluran manfaat BSM satu tahun penuh di bulan Maret/April tahun berjalan

menjadi penyaluran manfaat dua kali (setiap semester) di dalam satu tahun

pelajaran, yaitu pada bulan Agustus/September dan pada bulan Maret/April.

Dengan penyaluran manfaat dua kali tersebut, diharapkan dapat membantu

mengurangi kemungkinan siswa tidak dapat melanjutkan sekolah (drop out)
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karena ketidak tersediaan biaya serta memastikan agar siswa dari keluarga miskin

dan rentan yang berada pada periode transisi (antar jenjang kelas dan jenjang

pendidikan seperti dari SD/MI ke SMP/MTs atau dari SMP/MTs ke

SMA/SMK/MA) dapat terus melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang

lebih tinggi.

1.7 Impelementasi Beasiswa Miskin

Berdasarkan data yang penulis peroleh di Dinas Pendidikan Kabupaten

Kampar bahwa meski dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan dapat

meningkatkan jumlah keikutsertaan peserta didik, tetapi masih banyak anak –

anak yang tidak dapat bersekolah, putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan

pendidikan mereka ke jenjang pendidikan berikutnya. Salah satu penyebab hal

tersebut adalah kesulitan orangtua/keluarga dalam memenuhi kebutuhan

pendidikan lainnya seperti baju seragam, buku tulis, sepatu, biaya transportasi

maupun biaya pendidikan lainnya yang tidak ditanggung oleh dana BOS. Hal

inilah yang melatarbelakangi dikembangkannya Program Bantuan Siswa Miskin

(BSM).

Program BSM adalah Program Nasional yang bertujuan untuk

menghilangkan halangan 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.
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Dari penjelasan di atas, penulisdapat menyimpulkan bahwa implementasi

beasiswa miskin pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar

sebagaimana telah dijelaskan dalam Perda no.55 tahun 2012 tentang tugas jabatan

struktur lingkungan dinas-dinas Kebupaten Kampar. Adapun implementasi

beasiswa miskin dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya:

1. Perencanaan

Yaitu menyusun rencana kerja, membagi tugas, serta

mengorganisasikan penyusunan rencana kegiatan anggaran.

2. Penyaluran

Yaitu melaksanakan penyaluran beasiswa miskin kepada tiap sekolah

atay siswa miskin, termasuk teknis penyalurannya

3. Monitoring

Yaitu melakukan pengumpulan data atau informasi terhadap

pelaksanaan implementasi beasiswa miskin serta membuat laporan dan

sijadikan sebagai bahan pertimbangan eveluasi.

4. Evaluasi

Yaitu menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang

langkah-langkah yang perlu diambil dengan keputusan yang berlaku. (Perda

No 55 tahun 2012).

Lebih lanjut George C. Edward menjelaskan bahwa implemenasi

kebijakan publik memiliki empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan

implementasi yaitu :
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a. Komunikasi

Suatu implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan

mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

b. Sumber daya

Sumber daya meruupakan elemen terpenting dalam

mengimplementasikan suatu kebijakan yang telah dibuat, maka apabila sumber

daya memadai implementasi akan lebih efektif dan efesien.

c. Disposisi

Keberhasilan implementasi adalah disposisi, yaitu sikap dari

pelaksanaan kebijakan adalah faktor penting agar suatu implementasi lebih

efektif.

d. Struktur birokrasi

Struktur biroksari merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

implementasi , walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan

tersedia, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana apabila

terdapat kelemahan struktur birokrasi.(Leo Agustino, 2012:152-153).

Melalui Program BSM ini diharapkan anak usia sekolah dari rumah-

tangga/keluarga miskin dapat terus bersekolah, tidak putus sekolah, dan di masa

depan diharapkan mereka dapat memutus rantai kemiskinan yang saat ini dialami

orangtuanya. Program BSM juga mendukung komitmen pemerintah untuk

meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Kabupaten/Kota miskin dan

terpencil serta pada kelompok marjinal.
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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:

a. BSM SD & MI sebesar Rp. 360.000 per tahun

b. BSM SMP & MTs sebesar Rp. 550.000 per tahun

BSM terdiri dari 2 macam, yaitu BSM yang diatur oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan dan BSM yang diatur oleh Kementerian Agama.

BSM yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari

Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Beasiswa Bakat dan Prestasi, sementara BSM

yang dikelola oleh Kementerian Agama disebut sebagai Bantuan Beasiswa Siswa

Miskin (disatukan pengelolaannya antara bantuan dengan beasiswa).

Sumber dana semua bantuan ini adalah dari APBN. Alokasinya tertuang

dalam DIPA di lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta DIPA

Kementerian Agama.
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Tabel II.1
Jumlah Sekolah dan Siswa Miskin di Kabupaten Kampar

2011 Alokasi APBN 2012 Alokasi APBN

5.418.192 2.822.820.520.000 7.567.716 3.805.156.400.000

3.604.336 1.834.193.320.000 5.753.860 2.816.529.200.000

1 SD 2.040.000 734.400.000.000 3.530.305 1.270.909.800.000
2 SMP 998.212 549.016.600.000 1.295.450 712.497.500.000
3 SMA 505.290 39.412.620.000
4 SMK 617.576 481.709.280.000

1.813.856 988.627.200.000 1.813.856 988.627.200.000

1 MI 750.000 270.000.000.000 750.000 270.000.000.000
2 MTs 600.000 330.000.000.000 600.000 330.000.000.000
3 MA 400.000 312.000.000.000 400.000 312.000.000.000
4 PTA 63.856 76.627.200.000 63.856 76.627.200.000

2012 2013

Kemenag

No
Jenjang

Pendidikan

306.124 238.776.720.000

Total
Kemdikbud &

Kemenag

Kemendikbud

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar

1.8 Pandangan Islam Terhadap Pendidikan dan Beasiswa Miskin

Islam sangat mementingkan pendidikan. Dengan pendidikan yang benar

dan berkualitas, individu-individu yang beradab akan terbentuk yang akhirnya

memunculkan kehidupan sosial yang bermoral. Sayangnya, sekalipun institusi-

institusi pendidikan saat ini memiliki kualitas dan fasilitas, namun institusi-

institusi tersebut masih belum memproduksi individu-individu yang beradab.

Sebabnya, visi dan misi pendidikan yang mengarah kepada terbentuknya manusia

yang beradab, terabaikan dalam tujuan institusi pendidikan. Penekanan kepada

pentingnya anak didik supaya hidup dengan nilai-nilai kebaikan, spiritual dan

moralitas seperti terabaikan. Bahkan kondisi sebaliknya yang terjadi.
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Saat ini, banyak institusi pendidikan telah berubah menjadi industri bisnis,

yang memiliki visi dan misi yang pragmatis. Pendidikan diarahkan untuk

melahirkan individu-individu pragmatis yang bekerja untuk meraih kesuksesan

materi dan profesi sosial yang akan memakmuran diri, perusahaan dan Negara.

Pendidikan dipandang secara ekonomis dan dianggap sebagai sebuah investasi.

“Gelar” dianggap sebagai tujuan utama, ingin segera dan secepatnya diraih supaya

modal yang selama ini dikeluarkan akan menuai keuntungan. Sistem pendidikan

seperti ini sekalipun akan memproduksi anak didik yang memiliki status

pendidikan yang tinggi, namun status tersebut tidak akan menjadikan mereka

sebagai individu-individu yang beradab.

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesipulan bahwa banyak pendidikan

pada saat ini telah keluar dari pengertian pendidikan itu sendiri, karena banyak

kalangan lebih mementingkan materi yang diperoleh dari pada pendidikan itu

sendiri. Suardi Syam al.et menjelaskan pendidikan dalam perspektif Islam adalah

proses perubahan tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan

alah sekitar (2004:32). Pendidikan yang bertujuan pragmatis dan ekonomis

sebenarnya merupakan pengaruh dari paradigma pendidikan Barat yang sekular.

Dalam budaya Barat sekular, tingginya pendidikan seseorang tidak

berkorespondensi dengan kebaikan dan kebahagiaan individu yang bersangkutan.

Dampak dari hegemoni pendidikan Barat terhadap kaum Muslimin adalah

banyaknya dari kalangan Muslim memiliki pendidikan yang tinggi, namun dalam

kehidupan nyata, mereka belum menjadi Muslim-Muslim yang baik dan

berbahagia. Masih ada kesenjangan antara tingginya gelar pendidikan yang diraih
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dengan rendahnya moral serta akhlak kehidupan Muslim. Ini terjadi disebabkan

visi dan misi pendidikan yang pragmatis. Sebenarnya, agama Islam memiliki

tujuan yang lebih komprehensif dan integratif dibanding dengan sistem

pendidikan sekular yang semata-mata menghasilkan para anak didik yang

memiliki paradigma yang pragmatis.

Muhammad Ali menjelaskan tujuan utama pendidikan dalam Islam adalah

mencari ridha Allah swt. Dengan pendidikan, diharapkan akan lahir individu-

indidivu yang baik, bermoral, berkualitas, sehingga bermanfaat kepada dirinya,

keluarganya, masyarakatnya, negaranya dan ummat manusia secara keseluruhan

(2005:70). Disebabkan manusia merupakan fokus utama pendidikan, maka

seyogianyalah institusi-institusi pendidikan memfokuskan kepada substansi

kemanusiaan, membuat sistem yang mendukung kepada terbentuknya manusia

yang baik, yang menjadi tujuan utama dalam pendidikan. Dalam pandangan

Islam, manusia bukan saja terdiri dari komponen fisik dan materi, namun terdiri

juga dari spiritual dan jiwa.

Djamaluddin juga menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam bertujuan

membentu insan yang paripurna baik di dunia maupun di akhirat (2000: 15). Oleh

sebab itu, sebuah institusi pendidikan bukan saja memproduksi anak didik yang

akan memiliki kemakmuran materi, namun juga yang lebih penting adalah

melahirkan individu-individu yang memiliki diri yang baik sehingga mereka akan

menjadi manusia yang serta bermanfaat bagi ummat dan mereka mendapatkan

kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Institusi pendidikan perlu mengarahkan anak

didik supaya mendisiplinkan akal dan jiwanya, memiliki akal yang pintar dan
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sifat-sifat dan jiwa yang baik, melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik dan

benar, memiliki pengetahuan yang luas, yang akan menjaganya dari kesalahan-

kesalahan, serta memiliki hikmah dan keadilan.

Oleh sebab itu juga, ilmu pengetahuan yang diajarkan dalam institusi

pendidikan seyogianya dibangun di atas Wahyu yang membimbing kehidupan

manusia. Kurikulum yang ada perlu mencerminkan memiliki integritas ilmu dan

amal, fikir dan zikir, akal dan hati. Pandangan hidup Islam perlu menjadi

paradigma anak didik dalam memandang kehidupan. Dalam Islam, Realitas dan

Kebenaran bukanlah semata-mata fikiran tentang alam fisik dan keterlibatan

manusia dalam sejarah, sosial, politik dan budaya sebagaimana yang ada dalam

konsep Barat sekular mengenai dunia, yang dibatasi kepada dunia yang dapat

dilihat. Realitas dan kebenaran didasarkan kepada dunia yang nampak dan tidak

nampak; mencakup dunia dan akhirat, yang aspek dunia harus dikaitkan dengan

aspek akhirat, dan aspek akhirat memiliki signifikansi yang terakhir dan final.

(Syed Muhammad Naquib al-Attas, Prolegomena to the Metaphysics of Islam).

Jadi, institusi pendidikan Islam perlu mengisolir pandangan hidup sekular-

liberal yang tersurat dan tersirat dalam setiap disiplin ilmu pengetahuan modern

saat ini, dan sekaligus memasukkan unsur-unsur Islam setiap bidang dari ilmu

pengetahuan saat ini yang relevant. Dengan perubahan-perubahan kurikulum,

lingkungan belajar yang agamis, kemantapan visi, misi dan tujuan pendidikan

dalam Islam, maka institusi-institusi pendidikan Islam akan membebaskan

manusia dari kehidupan sekular menuju kehidupan yang berlandaskan kepada

ajaran Islam.
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1.9 Konsep Operasional

Adapun Konsep Operasional pada penelitian ini ialah implementasi

beasiswa miskin. BSM dicairkan melalui nomor rekening sekolah dan Kepala

Sekolah diijinkan untuk mengambil dana BSM atas nama para siswa, untuk

membuat gambar yang jelas tentang variabel dan indikator dari konsep

operasional diatas adalah sebagai berikut :

Tabel II.2
Operasional Variabel Penelitian

Variable Indikator

ImplementasiBeasiswa Miskin Perencanaan

Penyaluran

Monitoring

Evaluasi

1.10 Definisi Konsep

Adapun definisi konsep dalam penelitian ini diantaranya:

2. Implementasi adalah pelaksanaan atau penyaluran beasiswa miskin pada Dinas

Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar sebagaimana telah dijelaskan

dalam Perda no.55 tahun 2012 tentang tugas jabatan struktur lingkungan dinas-

dinas Kebupaten Kampar. Adapun implementasi beasiswa miskin yang

dimaksud dalam penelitian ini terdiri dari beberapa aspek yaitu:

a. Perencanaan

b. Penyaluran
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c. Monitoring

d. Evaluasi

3. Beasiswa Miskin

Beasiswa bagi siswa miskin yang dimaksud dalam penelitian bantuan

dari pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan secara langsung

kepada siswa yang tidak mampu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

2.11Kerangka Pemikiran

Beasiswa bagi siswa miskin adalah bantuan dari pemerintah berupa

sejumlah uang tunai yang diberikan secara langsung kepada siswa sekolah dasar

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penerima beasiswa adalah siswa baik

negeri maupun swasta telah ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Dinas

Pendidikan Provinsi. Beasiswa miskin adalah salah satu bentuk upaya dari

pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya karena telah tercantum dalam

undang-undang 1945 bahwa pakir miskin dan anak-anak terlantar menjadi

tanggung jawab negara. Maka kerangkan berpikir dalam penelitian ini

implementasi beasiswa miskin yaitu:

Kerangka pemikiran

Perencanaan

Penyaluran

Evaluasi

Monitoring


