
BAB I 

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sekolah Dasar Negeri Kuncir 2 sebagai institusi 

tidaklah berdiri sendiri. Sekolah berkaitan erat dengan 

nilai, dan kebiasaan yang hadir di masyarakat. Sekolah 

merupakan ujung tombak dari proses modernisasi ( 

agent of change) yang diupayakan melalui kebijakan 

sekolah. Komponen dalam sekolah meliputi Kepala 

sekolah, guru, siswa, staf, dan Penjaga sekolah yang 

masing-masing mempunyai tugas tertentu dalam 

melancarkan program. Sebagai institusi pendidikan 

formal,  sekolah dituntut untuk menghasilkan lulusan 

yang mempunyai kemampuan akademis tertentu, 

ketrampilan sikap, dan mental, serta kepribadian 

lainnya sehingga mereka dapat melanjutkan ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi atau bekerja pada 

lapangan pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan 

dan keahliannya. Keberhasilan sekolah merupakan 

ukuran yang bersifat mikro atau khusus yang 

didasarkan pada tujuan Pendidikan Nasional serta

sejauh mana tujuan tersebut dapat dicapai tujuan dan 

sasaran pendidikan yang telah ditetapkan.

Pada sisi lain pendidikan di sekolah dasar 

khususnya, dan pendidikan pada umumnya menjadi 

barang publik. Artinya, sebagai barang publik (public



goods), pendidikan harus menjadi kewajiban 

pemerintah. Implikasinya adalah pemerintah tidak 

hanya berpikir efisiensi dalam penyelenggaraan 

pendidikan. Jika pemerintah melalui departemen 

Pendidikan Nasional hanya berpikir tentang efiiensi 

pendidikan, makna pendidikan telah direduksi 

sedemikian rupa, sehingga perspektif pendidikan hanya 

terbatas pada masalah ekonomis. Penyelenggaraan 

pendidikan menyangkut banyak aspek dan melibatkan 

berbagai stakeholder, yaitu murid, guru, komite 

sekolah, bahkan para wali murid atau orang tua. 

Semua stakeholdeder ini mesti terkena dampak dari 

kebijakan regrouping, yang tidak selamanya sejalan 

dengan konsep regrouping  itu sendiri. Undang-undang 

juga mengamanahkan bahwa guru sekolah dasar 

merupakan guru kelas. Berdasarkan kuota sebenarnya 

guru sekolah dasar di Kabupaten Demak khususnya di 

Kecamatan Wonosalam relatif terpenuhi. Persoalan 

yang timbul adalah masalah pemerataan. Dalam 

kontek ini maka daerah-daerah perbatasan umumnya 

sangat sarat dengan guru, karena guru-guru di wilayah 

tersebut merupakan sebuah dampak dari mutasi 

kepegawaian. 

Pendidikan dianggap sebagai suatu investasi yang 

paling berharga dalam bentuk peningkatan kualitas 

sumber daya insani untuk pembangunan suatu 

bangsa. Sering kali kebesaran suatu bangsa diukur 



dari sejauhmana masyarakatnya mengenyam 

pendidikan. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki 

oleh suatu masyarakat, maka semakin majulah bangsa 

tersebut. Kualitas pendidikan tidak saja dilihat dari 

kemegahan fasilitas pendidikan yang dimiliki, tetapi 

sejauhmana output (lulusan) suatu pendidikan dapat 

membangun sebagai manusia yang paripurna. 

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia 

dilakukan dalam tiga jalur, yaitu pendidikan formal, 

pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Hal 

ini sebagaimana disuratkan dalam Undang-undang No. 

20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional 

pasal I ayat 10, 11, 12, dan 13: “(10) Satuan pendidikan 

adalah kelompok layanan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-

formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis 

pendidikan. (11) Pendidikan formal adalah jalur 

pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri 

atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 

pendidikan tinggi. (2) Pendidikan non-formal adalah 

jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat 

dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. (13) 

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga 

dan lingkungan”. 

Penyelenggaran pendidikan yang dilakukan secara 

terstruktur adalah pendidikan yang diselenggarakan 

pada jalur formal dan non-formal. Pada hakekatnya 



pendidikan yang menyumbang terhadap pembangunan 

bangsa adalah pendidikan pada tiga jalur tersebut. 

Ketiga jalur tersebut merupakan trilogi pendidikan yang 

secara sinergis membangun bangsa melalui 

pembangunan sumber daya insani dari tidak tahu 

menjadi tahu, dari tahu menjadi terampil, dan dari 

terampil menjadi ahli. Namun di Kabupaten Demak 

terdapat kendala khususnya sekolah yang di regrouping  

dan sekolah induk terjadi berbagai kendala untuk 

mengatur dan menigkatkan mutu pendidikan melalui

regrouping  sekolah. 

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah 

mengeluarkan surat Nomor 421. 2/2501/Bangda/2003

tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan 

(Regrouping) Sekolah Dasar. Tujuan penggabungan 

tersebut adalah untuk mengatasi masalah kekurangan 

tenaga guru, peningkatan mutu, efisiensi biaya bagi 

perawatan gedung sekolah, kebijakan tersebut 

diimplementasikan bermacam-macam berdasarkan 

kondisi sekolah. Di Kabupaten Demak regrouping  

didasarkan pada Sekolah Dasar yang keberadaannya

dalam satu kampus,  sekolah yang satu kampus

persaingannya lebih ketat dalam peningkatan mutu, 

disiplin, maupun prestasi akan tetapi dalam 

menghadapi persaingan tersebut juga ada perlakuan 

yang tidak sehat terhadap sekolah lain terutama dalam 

perekrutan peserta didik baru akan terjadi sekolah satu 



mendapat siswa banyak yang lain mendapat siswa 

sedikit hal tersebut yang memicu persaingan tidak 

sehat. 

Apabila persaingan yang tidak sehat antar SD se 

kampus tersebut tidak segera di atasi kemungkinan 

akan timbul permusuhan dan pertengkaran  antar 

siswa, peningkatan mutu pendidikan menurun dan 

perseteruan guru terjadi walaupun hanya terselubung, 

semua itu berdampak pada menurunnya pada 

peningkatan mutu. 

Untuk mengatasi permasalahan beberapa SD 

yang persaingannya tidak sehat dalam satu kampus 

maka regrouping  sekolah merupakan kebijakan yang 

tepat, dilihat dari tujuan regroupingsangatlah tepat 

yaitu untuk peningkatan mutu dan efisiensi tenaga 

pendidik maupun biaya perawatan sarana dan 

prasarana (Kepmendagri, 2003), maka peneliti tertarik 

meneliti tentang dampak regrouping  sekolah terhadap 

peningkatan mutu. 

Adapun penelitian ini merupakan evaluasi sebuah 

kebijakan dari Pemerintah yang telah dilaksanakan 

khususnya di SD Negeri Kuncir 2 Kecamatan 

Wonosalam Kabupaten Demak, adapun evaluasi yang 

digunakan model evaluasi sumatif karena program ini 

telah terlaksana,  

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 421. 

2/2501/Bangda/2003 regrouping  sekolah di 



Kabupaten Demak telah dilaksanakan, yaitu mulai 

tahun 2010 yaitu Keputusan Bupati Demak Nomor 

972/246/2010 Tanggal 17 Mei 2010 yaitu Sekolah 

Dasar yang diregrouping di Kabupaten Demak sebagai 

berikut :

No
Nama SD Yang 

diregrouping

Nama SD Hasil 

regrouping
Kecamatan

1 SD Wonosari `1, 2 SD Wonosari Bonang

2 SD Bolo 2, 3 SD Bolo Demak

3 SD Kuwu 1, 2 SD Kuwu Dempet

4 SD Gajah 2, 3 SD Gajah 2 Gajah

5 SD Banjarejo 1, 2 SD Banjarejo Guntur

6 SDKarangtowo 1, 2 SD Karangtowo Karangtengah

7 SD Karangawen 1, 2 SD Karangawen 1 Karangawen

8 SD Ngaluran 3, 4 SD Ngaluran 3 Karanganyar

9 SD Werdooyo1, 2 SD Werdoyo Kebonagung

10 SD Brumbung 1, 2, 3 SD Brumbung Mranggen

11 SD Mlaten 1, 3 SD Mlaten Mijen

12 SD Sriwulan 1, 2 SD Sriwulan 1 Sayung

13 SD Trengguli 2 dan 
Kuncir 2

SD Kuncir 2 Wonosalam

14 SD Ngawen 1, 2 SD Ngawen Wedung

Dari 29 SD yang diregrouping dan tersebar di 14 

Kecamatan se Kabupaten Demak merupakan kebijakan 

yang sangat mendesak karena SD tersebut terletak 

dalam satu kampus yang menyebabkan tidak lancarnya 

proses manajemen dan kurang efektifnya proses 

kegiatan belajar mengajar sehingga terhadap sekolah 

tersebut perlu dilakukan regroupingdalam rangka 

peningkatan pengelolaan managemen dan efisiensi 

sarana dan prasarana serta tenaga pendidik yang pada 



akhirnya akan bermuara pada peningkatan mutu 

pendidikan dasar di Kabupaten Demak . 

Dengan regrouping sekolah yang terjadi adalah 

banyak guru yang posisinya tidak lagi sebagai guru 

kelas, sehingga berimplikasi terhadap kenaikan jabatan 

guru. Nilai kemanusiaan tidak bisa dianaktirikan, 

karena pendidikan untuk meningkatkan derajat 

kemanusiaan, bukan untuk mereduksi nilai-nilai 

kemanusiaan. Oleh karena itu, mereka (para teoritisi 

kritis) sangat menyayangkan pendidikan sekarang ini 

yang terlalu terfokus pada konsep investasi, yang 

dengan jelas mereduksi konsep pendidikan. Sekiranya 

hasil pendidikan memiliki kondisi yang dimaksud, 

berarti ada sesuatu yang salah, apakah ”kebijakan 

pendidikan” sebagai sebuah rekayasa sosial telah 

memberikan ruang gerak yang justru menghasilkan 

manusia yang hanya memiliki satu dimensi, yaitu 

dimensi ekonomi dan rasional. Inilah yang oleh 

Horkheimer disebut sebagai ”rasional instrumental” 

dan oleh Ardono disebut sebagai ”pemikiran identitas”, 

sementara Marcuse menyebutnya sebagai ”rasionalitas 

teknologis”, Habermas menyebutnya ”rasionalitas 

teknis” (Sudiyono, 2000). Habermas melalui teori 

kritisnya telah mengingatkan kepada kita bahwa 

banyak bahaya yang akan menimpa sebuah 

masyarakat yang strategi pembangunannya diarahkan 

semata-mata demi akumulasi modal, birokratisasi, dan 



teknokratisasi sehingga menyingkirkan dan 

memanipulasi hakikat manusia yaitu solidaritas sosial. 

Berbeda dengan Habermas, Weber justru telah 

memprediksi bahwa manusia profesional akan lebih 

cepat berkembang daripada manusia berbudaya. 

Sementara di masyarakat dunia dua pemikiran 

tersebut akan selalu terjadi pergulatan. Implikasinya 

adalah kebijakan yang diambilnya juga selalu terjadi 

pergulatan di antara dua pemikiran tersebut. 

Sayangnya, era globalisasi yang pada dasarnya 

merupakan era pasar bebas telah didukung oleh 

kapitalisme yang cenderung ke arah produk padat 

modal dan produk massa, telah berdampak pada 

pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan 

penindasan dalam segala bentuknya, telah berakibat 

pada hilangnya nilai-nilai kemanusiaan. 

Hasil penelitian Kiemas Rizka (2005) menunjukkan 

bahwa perencanaan sarana dan prasarana pendidikan 

bagi sekolah yang terkena kebijakan regrouping  yang 

tidak digunakan untuk KBM umumnya sudah 

direncanakan dan dimusyawarahkan terlebih dulu oleh 

kedua belah pihak (sekolah yang digabung dengan 

sekolah induk) yang dihadiri oleh kepala sekolah, guru, 

komite sekolah/BP3 kedua SD serta dihadiri oleh 

perangkat desa setempat dan Dinas Pendidikan. Hasil 

penelitian Yuliana (2004) menunjukkan bahwa

regrouping  sekolah Dasar mampu berperan dalam 



meningkatkan efisiensi pendidikan disekolah dasar. 

Tetapi hasil penelitian Martono (2003) menunjukkan

bahwa regrouping  menimbulkan masalah, baik 

masalah organisasi, kesiswaan, kurikulum, 

kepegawaian, pembiayaan, hubungan sekolah dengan 

masyarakat, dan ketatalaksanaan, maka regrouping  

sekolah sebelum diputuskan dan ditetapkan perlu 

dianalisa dampak dan manfaatnya dunia pendidikan. 

Telah dipahami bersama bahwa pendidikan 

berfungsi sebagai kegiatan untuk melakukan 

pencerahan. Pendidikan seharusnya betul-betul 

melakukan pencerahan dalam rangka memanusiakan 

manusia dan membebaskan manusia sebagai pribadi 

yang luhur. Namun dalam kenyataannya, kata Ardono 

dan Horkheimer (dalam Budi Hardiman, 2002), bahwa 

”mitos telah menjadi pencerahan” dan ”pencerahan 

beralih menjadi mitos”. Selanjutnya dikatakan bahwa 

bagi masyarakat modern, modernitas yang berjalan 

melalui program birokrasi dan teknokrasi sudah tidak 

lagi membebaskan manusia, tidak lagi memanusiakan 

manusia atau telah mereduksi nilai-nilai kemanusiaan 

dan kondisi tersebut telah menjadi mitos, yaitu segala 

sesuatu yang di”Tuhan”kan, didewa-dewakan. Dalam 

kondisi dunia yang penuh kompetitif ini, nilai-nilai 

kemanusiaan, utamanya nilai-nilai solidaritas sosial 

masih tetap harus dijaga, agar nilai-nilai dasar 

kemanusiaan tetap berada pada setiap insan.



Masyarakat dunia akan limbung jika kondisi ini tidak 

diciptakan, karena yang lebih kuat dalam segala 

bentuknya akan selalu merugikan yang lemah, baik 

dalam dimensi individu, masyarakat, negara atau 

bahkan korporasi. Mereka yang kuat selalu siap 

menerkam yang lemah. 

Sebuah kebijakan akan dapat diimplementasikan 

secara efektif manakala sebagaimana dikatakan oleh 

Sabatier dan Mazmania, bahwa 1) program didasarkan 

pada suatu teori yang menghubungkan perubahan 

perilaku kelompok sasaran dengan pencapaian 

terhadap keadaan yang diinginkan dan ditentukan; 2) 

kebijakan dasar yang jelas dan struktur kebijakan yang 

jelas mengenai proses implementasi, sehingga bisa 

memaksimalkan kemungkinan bahwa kelompok 

sasaran bisa menampilkan perilaku sesuai dengan 

tujuan yang diinginksan; 3) para pimpinan dari agen 

yang melakukan implementasi memiliki keahlian 

managerial dan politik, sehingga memiliki komitmen 

terhadap tujuan-tujuan yang ditentukan; 4) program 

didukung aktif oleh kelompok-kelompok sasaran yang

terorganisir dan oleh sebagian legislator kunci atau 

ekskutif utama sepanjang proses implementasi 5) 

kebijakan tidak terganggu dengan kemunculan 

kebijakan lainnya. 

Pada sisi lain, kebijakan akan sekedar menjadi 

sebuah impian, atau rencana yang bagus yang 



tersimpan rapi dalam arsip manakala kebijakan tidak 

diimplementasikan Terkait dengan masalah 

implementasi kebijakan, telah ditemukan bukti adanya 

ketidakefektifan kebijakan, misalnya di Amerika Serikat 

(2002) dalam mengupayakan perubahan yang 

fundamental dalam masyarakat, demikian pula Inggris 

(2001), ternyata pemerintah tidak berhasil dalam 

mewujudkan kebijakan yang bermaksud untuk 

mewujutkan reformasi sosial Kedua negara tersebut 

ternyata pemerintahannya tidak efektif dalam 

mengimplementasikan kebijakan dalam berbagai

bidang, semisal landeform, kesempatan kerja penuh 

(full employment), pengendalian pencemaran 

lingkungan, serta restrukturisasi industri, telah 

semakin membuka mata para ahli bahwa kebanyakan 

pemerintah di dunia ini sebenarnya baru mampu untuk 

mengesahkan kebijakan, tetapi belum sepenuhnya 

mampu untuk menjamin bahwa kebijakan yang telah 

disahkan itu benar-benar akan menimbulkan dampak 

atau perubahan-perubahan tertentu yang diharapkan. 

Gejala ini oleh Andrew Densire sebagaimana dikutip 

oleh Solochin AW, (2003), disebut sebagai implem 

entation gap, yaitu suatu istilah yang digunakan untuk 

keadaan di mana dalam proses kebijakan selalu akan 

terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa 

yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa 

yang senyatanya dicapai. Perbedaan tersebut 



dipengaruhi yang oleh Walter Williams sebagaimana 

dikutip Solichin, AW, (2003) sebagai implementation

capacity dari organisasi/aktor atau kelompok 

organisasi/aktor yang dipercaya untuk mengemban 

tugas mengimplementasikan kebijakan. Implementation

capacity merupakan kemampuan suatu organisasi/

aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan (policy 

decision) sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa 

tujuan yang ditetapkan dalam dokumen kebijakan 

dapat dicapai. 

Kebijakan manapun sebenarnya mengandung 

resiko kegagalan. Hogwood dan Gunn (2002) 

membedakan kegagalan dalam dua kategori, yaitu non

im plem entation (tidak terimplementasikan) dan 

unsuccess ful implementation (implementasi yang tidak 

berhasil). Kebijakan yang tidak terimplementasikan 

mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak 

dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena 

pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya 

tidak mau bekerjasama, atau mereka telah bekerja 

secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena 

mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, 

atau kemungkinan permasalahan yang digarap di luar 

jangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun gigih 

usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak 

sanggup mereka tanggulang   Sebuah kebijakan akan 

dapat diimplementasikan secara efektif manakala 



sebagaimana dikatakan oleh Sabatier dan Mazmania, 

bahwa 1) program didasarkan pada suatu teori yang 

menghubungkan perubahan perilaku kelompok 

sasaran dengan pencapaian terhadap keadaan yang 

diinginkan dan ditentukan; 2) kebijakan dasar yang 

jelas dan struktur kebijakan yang jelas mengenai 

proses implementasi, sehingga bisa memaksimalkan 

kemungkinan bahwa kelompok sasaran bisa 

menampilkan perilaku sesuai dengan tujuan yang 

diinginksan; 3) para pimpinan dari agen yang 

melakukan implementasi memiliki keahlian managerial 

dan politik, sehingga memiliki komitmen terhadap 

tujuan-tujuan yang ditentukan; 4) program didukung 

aktif oleh kelompok-kelompok sasaran yang terorganisir 

dan oleh sebagian legislator kunci atau ekskutif utama 

sepanjang proses implementasi 5) kebijakan tidak 

terganggu dengan kemunculan kebijakan lainnya. 

Pada sisi lain, kebijakan akan sekedar menjadi 

sebuah impian, atau rencana yang bagus yang 

tersimpan rapi dalam arsip manakala kebijakan tidak 

diimplementasikan Terkait dengan masalah 

implementasi kebijakan, telah ditemukan bukti adanya 

ketidakefektifan kebijakan, misalnya di Amerika Serikat 

(1960) dalam mengupayakan perubahan yang 

fundamental dalam masyarakat, demikian pula Inggris 

(1970), ternyata pemerintah tidak berhasil dalam 

mewujudkan kebijakan yang bermaksud untuk 



mewujutkan reformasi sosial Kedua negara tersebut 

ternyata pemerintahannya tidak efektif dalam 

mengimplementasikan kebijakan dalam berbagai 

bidang, semisal land reform, kesempatan kerja penuh 

(full employment), pengendalian pencemaran 

lingkungan, serta restrukturisasi industri, telah 

semakin membuka mata para ahli bahwa kebanyakan 

pemerintah di dunia ini sebenarnya baru mampu untuk 

mengesahkan kebijakan, tetapi belum sepenuhnya 

mampu untuk menjamin bahwa kebijakan yang telah 

disahkan itu benar-benar akan menimbulkan dampak 

atau perubahan-perubahan tertentu yang diharapkan. 

Gejala ini oleh Andrew Densire sebagaimana dikutip 

oleh Solochin AW, (2001), disebut sebagai implem 

entation gap, yaitu suatu istilah yang digunakan untuk 

keadaan di mana dalam proses kebijakan selalu akan 

terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa 

yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa 

yang senyatanya dicapai. Perbedaan tersebut 

dipengaruhi yang oleh Walter Williams sebagaimana 

dikutip Solichin, AW, (2001) sebagai implementation

capacity dari organisasi/aktor atau kelompok 

organisasi/aktor yang dipercaya untuk mengemban 

tugas mengimplementasikan kebijakan. Implementation

capacity merupakan kemampuan suatu 

organisasi/aktor untuk melaksanakan keputusan 

kebijakan (policy decision) sedemikian rupa sehingga 



ada jaminan bahwa tujuan yang ditetapkan dalam 

dokumen kebijakan dapat dicapai. 

Kebijakan manapun sebenarnya mengandung 

resiko kegagalan. Hogwood dan Gunn (2003) 

membedakan kegagalan dalam dua kategori, yaitu non

implem entation (tidak terimplementasikan) dan uns 

uccess ful implementation (implementasi yang tidak 

berhasil). Kebijakan yang tidak terimplementasikan 

mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak 

dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena 

pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya 

tidak mau bekerjasama, atau mereka telah bekerja 

secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena 

mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, 

atau kemungkinan permasalahan yang digarap di luar 

jangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun gigih 

usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak 

sanggup mereka tanggulangi. 

1. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan hasil 

pengamatan di lapangan, penulis menemukan adanya 

permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini, 

yaitu: 

1. Bagaimana keefektifitas regrouping sekolah

Dasar di SD Negeri Kuncir 2 Kecamatan 



Wonosalam kabupaten Demak? 

2. Apakah faktor –faktor  yang mempengaruhi   

regrouping  sekolah dapat meningkatkan mutu 

pendidikan Dasar di SD Negeri Kuncir 2 

Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak?

3. Apa manfaat yang diperoleh dari regrouping

sekolah untuk peningkatan mutu di SD Negeri 

Kuncir 2 Kecamatan Wonosalam Kabupaten 

Demak? 

1. 3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Keefektifitas regrouping  sekolah Dasar di SD 

Negeri Kuncir 2 Kecamatan Wonosalam 

kabupaten Demak. 

2. Faktor –faktor  yang mempengaruhi   regrouping  

sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan 

Dasar di SD Negeri Kuncir 2 Kecamatan 

Wonosalam Kabupaten Demak. 

3. Manfaat yang diperoleh dari regrouping  sekolah

untuk peningkatan mutu di SD Negeri Kuncir 2 

Kecamatan Wonosalam kabupaten Demak. 

1. 4, Manfaat Penelitian

1) Manfaat teoritis: 



penelitian ini diharapkan menambah wawasan 

dan referensi kepustakaan mengenai ilmu 

pengetahuan di bidang kebijakan pendidikan 

yaitu tentang regrouping  sekolah dalam 

peningkatan mutu pendidikan. 

2) Manfaat praktis: 

penelitian ini diharapkan menambah 

pengetahuan bagi kalangan akademis maupun 

masyarakat umum tentang dampak regrouping  

sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan, 

.dan untuk mendapat pencerahan dalam 

penentuan kebijakan pendidikan tentang 

regrouping sekolah. 

. 



BAB I 

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang 

Sekolah Dasar Negeri Kuncir 2 sebagai institusi tidaklah berdiri sendiri. Sekolah berkaitan erat dengan nilai, dan kebiasaan yang hadir di masyarakat. Sekolah merupakan ujung tombak dari proses modernisasi ( agent of change) yang diupayakan melalui kebijakan sekolah. Komponen dalam sekolah meliputi Kepala sekolah, guru, siswa, staf, dan Penjaga sekolah yang masing-masing mempunyai tugas tertentu dalam melancarkan program. Sebagai institusi pendidikan formal,  sekolah dituntut untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademis tertentu, ketrampilan sikap, dan mental, serta kepribadian lainnya sehingga mereka dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau bekerja pada lapangan pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan dan keahliannya. Keberhasilan sekolah merupakan ukuran yang bersifat mikro atau khusus yang didasarkan pada tujuan Pendidikan Nasional serta sejauh mana tujuan tersebut dapat dicapai tujuan dan sasaran pendidikan yang telah ditetapkan. 

Pada sisi lain pendidikan di sekolah dasar khususnya, dan pendidikan pada umumnya menjadi barang publik. Artinya, sebagai barang publik (public goods), pendidikan harus menjadi kewajiban pemerintah. Implikasinya adalah pemerintah tidak hanya berpikir efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan. Jika pemerintah melalui departemen Pendidikan Nasional hanya berpikir tentang efiiensi pendidikan, makna pendidikan telah direduksi sedemikian rupa, sehingga perspektif pendidikan hanya terbatas pada masalah ekonomis. Penyelenggaraan pendidikan menyangkut banyak aspek dan melibatkan berbagai stakeholder, yaitu murid, guru, komite sekolah, bahkan para wali murid atau orang tua. Semua stakeholdeder ini mesti terkena dampak dari kebijakan regrouping, yang tidak selamanya sejalan dengan konsep regrouping  itu sendiri. Undang-undang juga mengamanahkan bahwa guru sekolah dasar merupakan guru kelas. Berdasarkan kuota sebenarnya guru sekolah dasar di Kabupaten Demak khususnya di Kecamatan Wonosalam relatif terpenuhi. Persoalan yang timbul adalah masalah pemerataan. Dalam kontek ini maka daerah-daerah perbatasan umumnya sangat sarat dengan guru, karena guru-guru di wilayah tersebut merupakan sebuah dampak dari mutasi kepegawaian. 

Pendidikan dianggap sebagai suatu investasi yang paling berharga dalam bentuk peningkatan kualitas sumber daya insani untuk pembangunan suatu bangsa. Sering kali kebesaran suatu bangsa diukur dari sejauhmana masyarakatnya mengenyam pendidikan. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh suatu masyarakat, maka semakin majulah bangsa tersebut. Kualitas pendidikan tidak saja dilihat dari kemegahan fasilitas pendidikan yang dimiliki, tetapi sejauhmana output (lulusan) suatu pendidikan dapat membangun sebagai manusia yang paripurna. 

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dilakukan dalam tiga jalur, yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Hal ini sebagaimana disuratkan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional pasal I ayat 10, 11, 12, dan 13: “(10) Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. (11) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. (2) Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. (13) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan”. 

Penyelenggaran pendidikan yang dilakukan secara terstruktur adalah pendidikan yang diselenggarakan pada jalur formal dan non-formal. Pada hakekatnya pendidikan yang menyumbang terhadap pembangunan bangsa adalah pendidikan pada tiga jalur tersebut. Ketiga jalur tersebut merupakan trilogi pendidikan yang secara sinergis membangun bangsa melalui pembangunan sumber daya insani dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi terampil, dan dari terampil menjadi ahli. Namun di Kabupaten Demak terdapat kendala khususnya sekolah yang di regrouping  dan sekolah induk terjadi berbagai kendala untuk mengatur dan menigkatkan mutu pendidikan melalui regrouping  sekolah. 

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan surat Nomor 421. 2/2501/Bangda/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar. Tujuan penggabungan tersebut adalah untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga guru, peningkatan mutu, efisiensi biaya bagi perawatan gedung sekolah, kebijakan tersebut diimplementasikan bermacam-macam berdasarkan kondisi sekolah. Di Kabupaten Demak regrouping  didasarkan pada Sekolah Dasar yang keberadaannya dalam satu kampus,  sekolah yang satu kampus persaingannya lebih ketat dalam peningkatan mutu, disiplin, maupun prestasi akan tetapi dalam menghadapi persaingan tersebut juga ada perlakuan yang tidak sehat terhadap sekolah lain terutama dalam perekrutan peserta didik baru akan terjadi sekolah satu mendapat siswa banyak yang lain mendapat siswa sedikit hal tersebut yang memicu persaingan tidak sehat. 

Apabila persaingan yang tidak sehat antar SD se kampus tersebut tidak segera di atasi kemungkinan akan timbul permusuhan dan pertengkaran  antar siswa, peningkatan mutu pendidikan menurun dan perseteruan guru terjadi walaupun hanya terselubung, semua itu berdampak pada menurunnya pada peningkatan mutu. 

 Untuk mengatasi permasalahan beberapa SD yang persaingannya tidak sehat dalam satu kampus maka regrouping  sekolah merupakan kebijakan yang tepat, dilihat dari tujuan regroupingsangatlah tepat yaitu untuk peningkatan mutu dan efisiensi tenaga pendidik maupun biaya perawatan sarana dan prasarana (Kepmendagri, 2003), maka peneliti tertarik meneliti tentang dampak regrouping  sekolah terhadap peningkatan mutu. 

Adapun penelitian ini merupakan evaluasi sebuah kebijakan dari Pemerintah yang telah dilaksanakan khususnya di SD Negeri Kuncir 2 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, adapun evaluasi yang digunakan model evaluasi sumatif karena program ini telah terlaksana,  

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 421. 2/2501/Bangda/2003 regrouping  sekolah di Kabupaten Demak telah dilaksanakan, yaitu mulai tahun 2010 yaitu Keputusan Bupati Demak Nomor 972/246/2010 Tanggal 17 Mei 2010 yaitu Sekolah Dasar yang diregrouping di Kabupaten Demak sebagai berikut :

		No

		Nama SD Yang diregrouping

		Nama SD Hasil regrouping

		Kecamatan



		1

		SD Wonosari `1, 2

		SD Wonosari

		Bonang



		2

		SD Bolo 2, 3

		SD Bolo

		Demak



		3

		SD Kuwu 1, 2

		SD Kuwu

		Dempet



		4

		SD Gajah 2, 3

		SD Gajah 2

		Gajah



		5

		SD Banjarejo 1, 2

		SD Banjarejo

		Guntur



		6

		SDKarangtowo 1, 2

		SD Karangtowo

		Karangtengah



		7

		SD Karangawen 1, 2

		SD Karangawen 1

		Karangawen



		8

		SD Ngaluran 3, 4 

		SD Ngaluran 3

		Karanganyar



		9

		SD Werdooyo1, 2

		SD Werdoyo

		Kebonagung



		10

		SD Brumbung 1, 2, 3

		SD Brumbung

		Mranggen



		11

		SD Mlaten 1, 3

		SD Mlaten

		Mijen



		12

		SD Sriwulan 1, 2

		SD Sriwulan 1

		Sayung



		13

		SD Trengguli 2 dan Kuncir 2

		SD Kuncir 2

		Wonosalam



		14

		SD Ngawen 1, 2

		SD Ngawen

		Wedung





Dari 29 SD yang diregrouping dan tersebar di 14 Kecamatan se Kabupaten Demak merupakan kebijakan yang sangat mendesak karena SD tersebut terletak dalam satu kampus yang menyebabkan tidak lancarnya proses manajemen dan kurang efektifnya proses kegiatan belajar mengajar sehingga terhadap sekolah tersebut perlu dilakukan regroupingdalam rangka peningkatan pengelolaan managemen dan efisiensi sarana dan prasarana serta tenaga pendidik yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Demak . 

Dengan regrouping sekolah yang terjadi adalah banyak guru yang posisinya tidak lagi sebagai guru kelas, sehingga berimplikasi terhadap kenaikan jabatan guru. Nilai kemanusiaan tidak bisa dianaktirikan, karena pendidikan untuk meningkatkan derajat kemanusiaan, bukan untuk mereduksi nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, mereka (para teoritisi kritis) sangat menyayangkan pendidikan sekarang ini yang terlalu terfokus pada konsep investasi, yang dengan jelas mereduksi konsep pendidikan. Sekiranya hasil pendidikan memiliki kondisi yang dimaksud, berarti ada sesuatu yang salah, apakah ”kebijakan pendidikan” sebagai sebuah rekayasa sosial telah memberikan ruang gerak yang justru menghasilkan manusia yang hanya memiliki satu dimensi, yaitu dimensi ekonomi dan rasional. Inilah yang oleh Horkheimer disebut sebagai ”rasional instrumental” dan oleh Ardono disebut sebagai ”pemikiran identitas”, sementara Marcuse menyebutnya sebagai ”rasionalitas teknologis”, Habermas menyebutnya ”rasionalitas teknis” (Sudiyono, 2000). Habermas melalui teori kritisnya telah mengingatkan kepada kita bahwa banyak bahaya yang akan menimpa sebuah masyarakat yang strategi pembangunannya diarahkan semata-mata demi akumulasi modal, birokratisasi, dan teknokratisasi sehingga menyingkirkan dan memanipulasi hakikat manusia yaitu solidaritas sosial. Berbeda dengan Habermas, Weber justru telah memprediksi bahwa manusia profesional akan lebih cepat berkembang daripada manusia berbudaya. Sementara di masyarakat dunia dua pemikiran tersebut akan selalu terjadi pergulatan. Implikasinya adalah kebijakan yang diambilnya juga selalu terjadi pergulatan di antara dua pemikiran tersebut. Sayangnya, era globalisasi yang pada dasarnya merupakan era pasar bebas telah didukung oleh kapitalisme yang cenderung ke arah produk padat modal dan produk massa, telah berdampak pada pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan penindasan dalam segala bentuknya, telah berakibat pada hilangnya nilai-nilai kemanusiaan. 

Hasil penelitian Kiemas Rizka (2005) menunjukkan bahwa perencanaan sarana dan prasarana pendidikan bagi sekolah yang terkena kebijakan regrouping  yang tidak digunakan untuk KBM umumnya sudah direncanakan dan dimusyawarahkan terlebih dulu oleh kedua belah pihak (sekolah yang digabung dengan sekolah induk) yang dihadiri oleh kepala sekolah, guru, komite sekolah/BP3 kedua SD serta dihadiri oleh perangkat desa setempat dan Dinas Pendidikan. Hasil penelitian Yuliana (2004) menunjukkan bahwa regrouping  sekolah Dasar mampu berperan dalam meningkatkan efisiensi pendidikan disekolah dasar. Tetapi hasil penelitian Martono (2003) menunjukkan bahwa regrouping  menimbulkan masalah, baik masalah organisasi, kesiswaan, kurikulum, kepegawaian, pembiayaan, hubungan sekolah dengan masyarakat, dan ketatalaksanaan, maka regrouping  sekolah sebelum diputuskan dan ditetapkan perlu dianalisa dampak dan manfaatnya dunia pendidikan. 

Telah dipahami bersama bahwa pendidikan berfungsi sebagai kegiatan untuk melakukan pencerahan. Pendidikan seharusnya betul-betul melakukan pencerahan dalam rangka memanusiakan manusia dan membebaskan manusia sebagai pribadi yang luhur. Namun dalam kenyataannya, kata Ardono dan Horkheimer (dalam Budi Hardiman, 2002), bahwa ”mitos telah menjadi pencerahan” dan ”pencerahan beralih menjadi mitos”. Selanjutnya dikatakan bahwa bagi masyarakat modern, modernitas yang berjalan melalui program birokrasi dan teknokrasi sudah tidak lagi membebaskan manusia, tidak lagi memanusiakan manusia atau telah mereduksi nilai-nilai kemanusiaan dan kondisi tersebut telah menjadi mitos, yaitu segala sesuatu yang di”Tuhan”kan, didewa-dewakan. Dalam kondisi dunia yang penuh kompetitif ini, nilai-nilai kemanusiaan, utamanya nilai-nilai solidaritas sosial masih tetap harus dijaga, agar nilai-nilai dasar kemanusiaan tetap berada pada setiap insan. Masyarakat dunia akan limbung jika kondisi ini tidak diciptakan, karena yang lebih kuat dalam segala bentuknya akan selalu merugikan yang lemah, baik dalam dimensi individu, masyarakat, negara atau bahkan korporasi. Mereka yang kuat selalu siap menerkam yang lemah. 

Sebuah kebijakan akan dapat diimplementasikan secara efektif manakala sebagaimana dikatakan oleh Sabatier dan Mazmania, bahwa 1) program didasarkan pada suatu teori yang menghubungkan perubahan perilaku kelompok sasaran dengan pencapaian terhadap keadaan yang diinginkan dan ditentukan; 2) kebijakan dasar yang jelas dan struktur kebijakan yang jelas mengenai proses implementasi, sehingga bisa memaksimalkan kemungkinan bahwa kelompok sasaran bisa menampilkan perilaku sesuai dengan tujuan yang diinginksan; 3) para pimpinan dari agen yang melakukan implementasi memiliki keahlian managerial dan politik, sehingga memiliki komitmen terhadap tujuan-tujuan yang ditentukan; 4) program didukung aktif oleh kelompok-kelompok sasaran yang terorganisir dan oleh sebagian legislator kunci atau ekskutif utama sepanjang proses implementasi 5) kebijakan tidak terganggu dengan kemunculan kebijakan lainnya. 

Pada sisi lain, kebijakan akan sekedar menjadi sebuah impian, atau rencana yang bagus yang tersimpan rapi dalam arsip manakala kebijakan tidak diimplementasikan Terkait dengan masalah implementasi kebijakan, telah ditemukan bukti adanya ketidakefektifan kebijakan, misalnya di Amerika Serikat (2002) dalam mengupayakan  perubahan yang fundamental dalam masyarakat, demikian pula Inggris (2001), ternyata pemerintah tidak berhasil dalam mewujudkan kebijakan yang bermaksud untuk mewujutkan reformasi sosial  Kedua negara tersebut ternyata pemerintahannya tidak efektif dalam mengimplementasikan kebijakan dalam berbagai bidang, semisal landeform,  kesempatan kerja penuh (full employment), pengendalian pencemaran lingkungan, serta restrukturisasi industri, telah semakin membuka mata para ahli bahwa kebanyakan pemerintah di dunia ini sebenarnya baru mampu untuk mengesahkan kebijakan, tetapi belum sepenuhnya mampu untuk menjamin bahwa kebijakan yang telah disahkan itu benar-benar akan menimbulkan dampak atau perubahan-perubahan tertentu yang diharapkan. Gejala ini oleh Andrew Densire sebagaimana dikutip oleh Solochin AW, (2003), disebut sebagai implem entation gap, yaitu suatu istilah yang digunakan untuk keadaan di mana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai. Perbedaan tersebut dipengaruhi yang oleh Walter Williams sebagaimana dikutip Solichin, AW, (2003) sebagai implementation capacity dari organisasi/aktor atau kelompok organisasi/aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan. Implementation capacity merupakan kemampuan suatu organisasi/ aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan (policy decision) sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan yang ditetapkan dalam dokumen kebijakan dapat dicapai. 

Kebijakan manapun sebenarnya mengandung resiko kegagalan. Hogwood dan Gunn (2002) membedakan kegagalan dalam dua kategori, yaitu non im plem entation (tidak terimplementasikan) dan unsuccess ful implementation (implementasi yang tidak berhasil). Kebijakan yang tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang digarap di luar jangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulang    Sebuah kebijakan akan dapat diimplementasikan secara efektif manakala sebagaimana dikatakan oleh Sabatier dan Mazmania, bahwa 1) program didasarkan pada suatu teori yang menghubungkan perubahan perilaku kelompok sasaran dengan pencapaian terhadap keadaan yang diinginkan dan ditentukan; 2) kebijakan dasar yang jelas dan struktur kebijakan yang jelas mengenai proses implementasi, sehingga bisa memaksimalkan kemungkinan bahwa kelompok sasaran bisa menampilkan perilaku sesuai dengan tujuan yang diinginksan; 3) para pimpinan dari agen yang melakukan implementasi memiliki keahlian managerial dan politik, sehingga memiliki komitmen terhadap tujuan-tujuan yang ditentukan; 4) program didukung aktif oleh kelompok-kelompok sasaran yang terorganisir dan oleh sebagian legislator kunci atau ekskutif utama sepanjang proses implementasi 5) kebijakan tidak terganggu dengan kemunculan kebijakan lainnya. 

Pada sisi lain, kebijakan akan sekedar menjadi sebuah impian, atau rencana yang bagus yang tersimpan rapi dalam arsip manakala kebijakan tidak diimplementasikan Terkait dengan masalah implementasi kebijakan, telah ditemukan bukti adanya ketidakefektifan kebijakan, misalnya di Amerika Serikat (1960) dalam mengupayakan perubahan yang fundamental dalam masyarakat, demikian pula Inggris (1970), ternyata pemerintah tidak berhasil dalam mewujudkan kebijakan yang bermaksud untuk mewujutkan reformasi sosial  Kedua negara tersebut ternyata pemerintahannya tidak efektif dalam mengimplementasikan kebijakan dalam berbagai bidang, semisal land reform,  kesempatan kerja penuh (full employment), pengendalian pencemaran lingkungan, serta restrukturisasi industri, telah semakin membuka mata para ahli bahwa kebanyakan pemerintah di dunia ini sebenarnya baru mampu untuk mengesahkan kebijakan, tetapi belum sepenuhnya mampu untuk menjamin bahwa kebijakan yang telah disahkan itu benar-benar akan menimbulkan dampak atau perubahan-perubahan tertentu yang diharapkan. Gejala ini oleh Andrew Densire sebagaimana dikutip oleh Solochin AW, (2001), disebut sebagai implem entation gap, yaitu suatu istilah yang digunakan untuk keadaan di mana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai. Perbedaan tersebut dipengaruhi yang oleh Walter Williams sebagaimana dikutip Solichin, AW, (2001) sebagai implementation capacity dari organisasi/aktor atau kelompok organisasi/aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan. Implementation capacity merupakan kemampuan suatu organisasi/aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan (policy decision) sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan yang ditetapkan dalam dokumen kebijakan dapat dicapai. 

Kebijakan manapun sebenarnya mengandung resiko kegagalan. Hogwood dan Gunn (2003) membedakan kegagalan dalam dua kategori, yaitu non implem entation (tidak terimplementasikan) dan uns uccess ful implementation (implementasi yang tidak berhasil). Kebijakan yang tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang digarap di luar jangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi. 



1. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan hasil pengamatan di lapangan, penulis menemukan adanya permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana keefektifitas regrouping  sekolah Dasar di SD Negeri Kuncir 2 Kecamatan Wonosalam kabupaten Demak? 

2. Apakah faktor –faktor  yang mempengaruhi   regrouping  sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan Dasar di SD Negeri Kuncir 2 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak?

3. Apa manfaat yang diperoleh dari regrouping  sekolah untuk peningkatan mutu di SD Negeri Kuncir 2 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak? 







1. 3. Tujuan Penelitian

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Keefektifitas regrouping  sekolah Dasar di SD Negeri Kuncir 2 Kecamatan Wonosalam kabupaten Demak. 

2. Faktor –faktor  yang mempengaruhi   regrouping  sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan Dasar di SD Negeri Kuncir 2 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. 

3. Manfaat yang diperoleh dari regrouping  sekolah untuk peningkatan mutu di SD Negeri Kuncir 2 Kecamatan Wonosalam kabupaten Demak. 



1. 4, Manfaat Penelitian

1) Manfaat teoritis:  

penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan referensi kepustakaan mengenai ilmu pengetahuan di bidang kebijakan pendidikan yaitu tentang regrouping  sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. 

 

2) Manfaat praktis:  

penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan bagi kalangan akademis maupun masyarakat umum tentang dampak regrouping  sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan, .dan untuk mendapat pencerahan dalam penentuan kebijakan pendidikan tentang regrouping sekolah. 

. 



