
 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Dari hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-

hal sebagai berikut : 

1. Program BOS dari tahun ke tahun yaitu tahun 2005-2009 (tahun penelitian) 

mengalami kenaikan dilihat dari perubahan dananya tiap tahun. Peningkatan 

pada Program BOS ini memiliki hubungan pada peningkatan Indeks 

Pembangunan Manusia. Hal ini dapat diperlihatkan pada Gambar 11 pada bab 

pembahasan. Seiring dengan naiknya anggaran dana yang dibutuhkan sekolah 

juga terjadi peningkatan pada Indeks Pembangunan terutama pada indeks 

pengetahuan sehingga dapat dikatakan kualitas Sumber Daya Manusia lebih 

baik dan mengalami peningkatan. 

2. Upaya pemerintah untuk menanggulangi kondisi terjadinya kenaikan harga 

BBM, pemerintah mengambil kebijakan terhadap kompensasi kenaikan harga 

BBM, dengan beberapa program yang dikemas dalam Program Kompensasi 

Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM), seperti dana BOS. 

Hubungan subsidi yang diberikan pemerintah dapat diperlihatkan dalam 

kurva (Gambar 8). Pada kurva tersebut digambarkan tingkat kepuasan 



masyarakat terhadap tingkat pendidikan setelah subsidi meningkat. Dengan 

pemberian bantuan (subsidi) untuk dana pendidikan ini, masyarakat dapat 

menyekolahkan anaknya dengan biaya yang jauh lebih murah bila 

dibandingkan tanpa adanya subsidi dan program yang dijalankan pemerintah 

dapat berjalan sehingga tujuan pemerintah dapat terrcapai.  

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan kualitas Sumber Daya 

Manusia berkaitan dengan fungsi produksi. Hal ini dapat digambarkan pada 

Gambar 10 (bab pembahasan). Kurva produksi dapat bergeser ke atas dari 

sebelumnya karena adanya peningkatan kualitas tenaga kerja dan modal dari 

pemerintah sehingga dapat menghasilkan output yang lebih besar daripada 

sebelumnya. Fungsi produksi berlaku hukum hasil yang makin menurun (law 

of diminishing marginal product). Law Of Diminishing Marginal Product 

menyatakan bahwa apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya 

(tenaga kerja) terus menerus ditambah sebanyak satu unit, pada mulanya 

produksi total akan semakin banyak pertambahannya, tetapi sesudah 

mencapai suatu tingkat tertentu produksi tambahan akan semakin berkurang 

dan akhirnya mencapai nilai negatif dan ini menyebabkan pertambahan 

produksi total semakin lambat dan akhirnya mencapai tingkat yang 

maksimum dan kemudian menurun (Sadono Sukirno, 2000:195). 

3. Total rata – rata Angka Partisipasi Kasar SD sebesar 108,5% dan SMP 

sebesar 82,2 dengan rata – rata IPM sebesar 68,79%. dapat dikatakan sukses 

karena melebihi 100% pencapaiannya dan melebihi target pemerintah yaitu 

sebesar 98%, sedangkan pencapaian Angka Partisipasi Kasar SMP kurang 

dari 100%. Hal ini berarti kurang berhasil dalam menaikkan APK tingkat 



SMP. Masalah yang dihadapi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar 

SMP yaitu banyak lulusan SD akhirnya tidak melanjutkan pendidikan ke 

SMP dengan dilatarbelakangi berbagai faktor.  Selain karena alasan ekonomi, 

kondisi ini biasanya juga terjadi akibat kurangnya aksesibilitas anak-anak 

terhadap dunia pendidikan, seperti misalnya jarak sekolah yang jauh dari 

rumah. 

Pencapaian Angka Partisipasi Kasar Wajib Belajar 9 tahun harus berhasil 

pada tahun 2009 sehingga pencapaian Indeks Pembangunan Manusia 

termasuk ke dalam golongan menengah atas, dengan terlebih dahulu 

meningkatkan indeks pengetahuan yang merupakan bagian dari Indeks 

Pembangunan Manusia sehingga diharapkan pada tahun berikutnya 

meningkat menjadi golongan tinggi. 

 

5.2 Saran 

 

1. Pada tahun berikutnya diharapkan Indeks Pembangunan Manusia dapat 

ditingkatkan statusnya menjadi tinggi sehingga kualitas Sumber Daya 

Manusia tinggi melalui peningkatan fasilitas pendidikan yag lebih memadai 

melalui anggaran dana BOS. Kenaikan dana BOS tahun terakhir sebesar 

70,7%. Program BOS belum dapat dipastikan berhasil berapa persennya 

tetapi dilihat dari kenaikan anggaran dana BOS, tahun 2009 dana BOS harus 

20% dari APBD sehingga dapat dikatakan Program BOS cukup berhasil dan 

semakin ditingkatkan oleh Pemerintah. Program BOS ini memiliki pengaruh 

yang positif bagi pendidikan dan peningkatan SDM. 



2. Angka Partisipasi Kasar SD sudah cukup dalam penuntasan Wajib Belajar 

tetap Angka Partisipasi Kasar SMP belum mencapai 100%. Oleh karena itu, 

program untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar SMP harus semakin 

ditingkatkan agar tercapai 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


