
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. KEBIJAKAN PENDIDIKAN

a. Pengertian Implementasi

Imlementasi kebijakan terdiri dari dua kata yaitu 

Implementasi dan kebijakan, pengertian kebijakan 

adalah suatu sikap dan tindakan yang diambil untuk 

mengatasi masalah, sedangkan implemetasi banyak 

para ahli berpendapat antara lain: 

Menurut Webster dalam Wahab A (2006: 64)

Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu 
to implement. Dalam kamus besar webster, to implement
(mengimplementasikan) berati to provide the means for 
carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan 
sesuatu); dan to give practical effect to (untuk 
menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. 

Dari pengertian tersebut di atas implementasi suatu 

kebijakan yang menyediakan sarana untuk 

melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak 

/akibat yang terjadi pada masyarakat. 

Pengertian implementasi selain menurut Webster 

di atas dijelaskan juga menurut Meter dan Horn dalam 

Wahab, (2006: 65):

Bahwa Implementasi adalah “tindakan-tindakan yang 
dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat 
atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang 
diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah 
digariskan dalam keputusan kebijakan” 



Definisi lain juga diutarakan oleh Daniel 

Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Widodo (2010: 

87))

“Hakikat utama implementasi kebijakan 

adalah memahami apa yang seharusnya 

terjadi sesudah suatu program dinyatakan 

berlaku atau dirumuskan”. 

Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk 

mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak 

nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. 

pengertian implementasi menurut Webster yang dikutip 

oleh Tachjan adalah: 

“Implementasi yang merupakan terjemahan dari 
kata “implementation”, berasal dari kata kerja “to 
implement”. Kata “to implement” berasal dari 
bahasa Latin “implementum” dari asal kata 
“impere” dan “plere”. Kata “implere” 
dimaksudkan “to fil up”; “ to fil in”, yang artinya 
mengisi penuh; melengkapi, sedangkan “plere”
maksudnya “to fil”, yaitu mengisi”. (Webster 
dalam Tachjan, 2006: 23). 

Selanjutnya kata “to implement” dimaksudkan 
sebagai: “(1) to carry into effect; to fulfill; 
accomplist. (2) to provide with the means for 
carrying out into effect or fulfilling; to give practical 
effect to. (3) to provide or equip with implements”. 
“Pertama, to implement dimaksudkan “membawa 
ke suatu hasil (akibat); melengkapi dan 
menyelesaikan”. Kedua, to implement
dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk 
melaksanakan sesuatu; memberikan hasil yang 
bersifat praktis terhadap sesuatu”. Ketiga, to 
implement dimaksudkan menyediakan atau 
melengkapi dengan alat” (Webster dalam Tachjan, 
2006: 23 ). 



Jadi secara etimologis implementasi itu dapat 

dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian 

dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan 

penggunaan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu 

dan memperoleh hasil. Sesuatu hasil tersebut yang 

diperoleh umumnya menimbulkan dampak atau akibat 

diantaranya peraturan perundang-undangan, 

peraturan pemerintah, keputusan peradilan dam 

kebijakan. Pengertian implementasi selain menurut 

Webster diatas dijelaskan juga menurut Lester dan 

stewart bahwa implementasi adalah: Sebuah tahapan 

yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan 

melalui proses politik. (Lester dan Stewart dalam 

Kusumanegara, 2010: 97). Kalimat tersebut seolah-olah 

menunjukan bahwa implementasi lebih bermakna non 

politik, yaitu administratif. (Kusumanegara, 2010: 97). 

Pandangan Lester dan Stewart juga Kusumanegara di 

atas, bahwa dalam proses implementasi perlu beberapa 

tahapan atau alur proses yang didalamnya tercakup 

keterlibatan berbagai macam aktor, organisasi, 

prosedur agar kebijakan yang telah ditetapkan 

mempunyai akibat, yaitu tercapainya tujuan kebijakan. 

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan 

para ahli di atas, bahwa implementasi merupakan 

suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh 

pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh 



suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran 

dari suatu kebijakan itu sendiri. 

b. Pengertian Kebijakan

Pengertian Kebijakan Menurut (Noeng Muhadjir, 2003: 
15): 

Kebijakan merupakan upaya memecahkan problem 
sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas 
keadilan dan kesejatheraan masyarakat. Dan dipilih 
kebijakan setidaknya harus memenuhi empat butir 
yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) 
terjadi keadilan : By the law, social justice, dan 
peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan 
peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam 
membahas masalah, perencanaan, keputusan dan
implementasi) dan (4) terjaminnya pengembangan 
berkelanjutan. 

Ada kebijakan karena adanya problem sosial yang 

terjadi di masyarakat dan perlu diselesaikan dengan 

menganut azas keadilan dan kesejahteraan masyarakat 

dengan mempertimbangkan empat butir yang telah 

diuraikan di atas, pada akhirnya kebijakan tersebut 

perlu pengembaangan berkelanjutan. 

Pengertian Kebijakan Menurut Monahan dan 

Hengst seperti yang dikutip oleh (Syafaruddin, 2008: 

75): 

Kebijakan (policy) secara etimologi (asal kata) 
diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang 
artinya kota (city). Dapat ditambahkan, kebijakan 
mengacu kepada cara-cara dari semua bagian 
pemerintahan mengarahkan untuk mengelola 
kegiatan mereka. 



Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan 

pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang 

sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga 

dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya. 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pengertian 

kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara 

umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan 

dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan 

pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi 

pengolahan dalam mengambil keputusan atas 

perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. 

Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan 

masalah atas tindakan yang terjadi. Menurut Arif 

Rohman, 2009: 107-108): 

Istilah kebijakan dalam dunia pendidikan sering 
disebut dengan istilah perencanaan pendidikan 
(educational planning), rencana induk tentang 
pendidikan (master plan of education), pengaturan 
pendidikan (educational regulation), kebijakan tentang 
pendidikan (policy of education) namun istilah-istilah 
tersebut itu sebenarnya memiliki perbedaan isi dan 
cakupan makna dari masing-masing yang ditunjukan
oleh istilah tersebut . 

Pengertian Kebijakan Pendidikan menurut (Riant 

Nugroho, 2008: 37): “Sebagai bagian dari kebijakan 

publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan”. 

Dengan demikian, kebijakan pendidikan harus 

sebangun dengan kebijakan publik dimana konteks 

kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan 

pembangunan, maka kebijakan merupakan bagian dari 



kebijakan publik. Kebijakan pendidikan di pahami 

sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk 

mencapai tujuan pembangunan Negara Bangsa di 

bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan 

pembangunan Negara Bangsa secara keseluruhan. 

Pengertian Kebijakan Pendidikan menurut Arif Rohman 

(2009: 108): 

Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari 
kebijakan Negara atau kebijakan publik pada 
umumnya. kebijakan pendidikan merupakan 
kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi 
berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan 
distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam 
pendidikan. 

Kebijakan pendidikan (educational policy) merupakan 

keputusan berupa pedoman bertindak baik yang 

bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum 

maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang 

dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah 

tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu 

dalam menyelenggarakan pendidikan. 

Berdasarkan pada beberapa pandapat mengenai 

kebijakan pendidikan di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa pengertian kebijakan pendidikan merupakan 

suatu sikap dan tindakan yang diambil seseorang atau 

dengan kesepakatan kelompok pembuat kebijakan 

sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu 

persoalan dalam dunia pendidikan. 



c. Implementasi kebijakan pendidikan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya 

merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat 

mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan 

menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam 

ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh orang 

pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan 

dalam kebijakan. Berikut pengertian implementasi 

kebijakan menurut Dwiyanto Indiahono dalam 

bukunya yang berjudul Kebijakan Publik Berbasis

Dynamic policy analisys, adalah: 

“Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting 
dalam kebijakan. Tahap ini menetukan apakah 
kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-
benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk 
menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah 
direncanakan”.

Output adalah keluaran kebijakan yang diharapkan 

dapat muncul sebagai keluaran langsung dari 

kebijakan. Output biasanya dapat dilihat dalam waktu 

yang singkat pasca implementasi kebijakan. Outcome

adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat 

timbul setelah keluarnya output kebijakan. Outcomes

biasanya diukur setelah keluarnya output atau waktu 

yang lama pasca implemantasi kebijakan”. (Indiahono, 

2009: 143) Dari definisi di atas, jadi implementasi 

kebijakan merupakan tahap yang paling menentukan 

dalam mengetahui hasil dari sebuah kebijakan, 

kebijakan tersebut berhasil atau berdampak buruk bagi 



masyarkat. 

d. Dampak kebijakan

Untuk mengetahui sejauhmana sebuah kebijakan 

mencapai tujuan selalu diikuti oleh evaluasi . Thomas 

J. Cook dan Frank P. Scioll, Jr.,  dalam Kenneth M. 

Dolbeare (2002) memberikan penjelasan bahwa analisa 

dampak kebijakan dengan logika bahwa kebijakan 

diturunkan dalam sebuah program kerja. Setiap 

program memiliki tujuan (khusus). Untuk mencapai 

tujuan tersebut diperlukan sebuah aktivitas. 

Sejauhmana keberhasilan aktivitas tersebut diukur dari 

ukuran atau kriteria keefektivannya. Dampak 

kebijakan merupakan akibat dari sebuah kefektifan 

kebijakan. 

Dampak dalam hal ini terbagi atas dampak 

primer (primary impact) dan sekunder (secondary

impact) yang diharapkan, serta dampak primer dan 

sekunder yang tidak diharapkan. Dengan kata lain 

setiap kebijakan memiliki intended impact (dampak

yang diinginkan) dan unintended impact (dampak yang 

tidak diinginkan). 

Penggabungan sekolah atau regrouping  sekolah 

yang telah dilaksanakan atas kebijakan Pemerintah 

Daerah tentu ada dampak yang diinginkan (primary

impact) yaitu peningkatan mutu pendidikan, sedangkan 



dampak yang tidak diinginkan (secondary impact) 

adalah merosotnya mutu pendidikan. Hal itu juga 

didukung oleh Walle(2004: 1) bahwa dengan regrouping  

dapat mengefektifkan pembelajaran seperti 

dikemukakan berikut: 

project in order to seek out more effective instructional 
strategies, activities, and curricula in the hope of 
helping students more easily and more deeply, 
understand the skills involved in solving mathematical 
problems which require regrouping. 
proyek untuk mencari strategi yang lebih efektif 
instruksional , kegiatan , dan kurikulum dengan 
harapan membantu siswa lebih mudah dan lebih 
dalam , memahami keterampilan yang terlibat dalam 
memecahkan masalah matematika yang 
membutuhkan regrouping.

Regrouping merupakan suatu proyek dalam rangka 

mencari strategi instruksional yang efektif untuk 

memecahkan suatu masalah dalam pendidikan 

terutama sekolah regrouping dan kurikulum dengan 

harapan dapat membantu siswa lebih mudah dan lebih 

dalam, dengan memahami keterampilan yang terlibat 

dalam memecahkan masalah sehingga membutuhkan 

adanya penggabungan atau regrouping.

2. 2. Kebijakan regrouping  Sekolah 

a. Pengertian Regrouping

Penggabungan sekolah (regrouping) yang 

dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri tentang 

Pedoman Pelaksanaan Penggabungan Sekolah 

(regrouping) SD pada tanggal 16 November 2003 



kepada Gubernur Seluruh Indonesia yaitu: (1) 

Penggabungan (regrouping) SD adalah usaha 

penyatuan dua unit SD atau lebih menjadi satu 

kelembagaan dan diselenggarakan dalam satu 

pengelolaan; (2) Lingkup penggabungan SD meliputi SD 

yang terdapat antar desa/kelurahan yang sama dan 

atau di desa/kelurahan yang berbatasan dan atau 

antar kecamatan yang berbatasan; (3) Sekolah Dasar 

kemudian disingkat dengan SD adalah bentuk satuan 

pendidikan dasar milik pemerintah yang 

menyelenggarakan program pendidikan enam tahun; (4) 

SD inti adalah SD yang terpilih antara beberapa SD 

dalam satu gugus sekolah yang berfungsi sebagai pusat 

pengembangan di dalam gugus SD tersebut; (5) SD 

imbas adalah anggota satu gugus sekolah yang menjadi 

binaan SD inti; (6) SD kecil adalah SD di daerah 

terpencil yang belum memenuhi syarat pembakuan ( 

Kepmendagri: 2003). 

b. Maksud dan Tujuan Regrouping.

Dalam pedoman pelaksanaan penggabungan 

(regrouping) sekolah dasar, dimaksudkan sebagai garis 

besar acuan bagi instansi yang berwenang melakukan 

penggabungan SD yang prosesnya berlangsung secara 

efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.  

Dalam surat yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam 

Negeri Republik Indonesia perihal tentang pelaksanaan 

penggabungan (regrouping) dalam petikan suratnya 



yang berbunyi kegiatan penggabungan (regrouping) ini 

bertujuan untuk mengatasi permasalahan guru, 

peningkatan mutu, efisiensi biaya bagi perawatan 

gedung sekolah, dan sekolah yang ditinggalkan 

dimungkinkan penggunaannya untuk rencana 

pembukuan SMP kecil/SMP kelas jauh atau setara 

dengan sekolah lanjutan sesuai dengan kebutuhan 

setempat untuk menampung lulusan SD. Adapun 

tujuan merger sekolah dasar antara lain : 

(1) Ingin meningkatkan mutu layanan pendidikan 

untuk masyarakat. 

Dalam arti layanan pendidikan yang bermutu. 

Bukan hanya layanan pendidikan dengan gedung 

sekolah yang seadanya. Untuk tahun 70-an 

bolehlah kita masih berpikir seperti itu, yang 

penting ada sekolah. bangunan seadanya, guru juga 

seadanya, dan fasilitas sekolah pun seadanya. Pada 

era millennium ketiga, mutu layanan pendidikan 

menjadi satu keharusan, jika kita mengharapkan 

adanya hasil pendidikan (outcomes) yang bermutu. 

Quality was at the heart of education. Mutu 

pendidikan memiliki lima dimensi yang saling kait 

mengait, yakni: learners, environments, content, 

processes, dan outcomes. Demikian pesan deklarasi 

pendidikan untuk semua dari dakar jomtien dan 

dakar pada tahun 1990. Pembangunan gedung 

sekolah yang tidak bermutu pada masa lalu telah 



mewariskan kepada kita gedung-gedung sekolah 

yang sudah siap roboh. 

(2) Untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan 

pendidikan. 

Dengan beberapa sekolah yang terdapat dalam 

satu kompleks gedung sekolah yang sempit 

menimbulkan indikasi terjadinya proses persaingan 

yang tidak sehat antara sekolah yang satu dengan yang 

lain walaupun bila dilihat dari luar tampak rukun dan 

bersahabat namun sebetulnya ada hal-hal yang tidak 

patut pada dunia pendidikan, maka sangatlah tepat 

bila dua sekolah dasar atau lebih yang keberadaannya 

satu kampus sangatlah perlu di regrouping  jadi satu 

sekolah. 

Prosedur atau langkah-langkah regrouping

langkah-langkah regrouping  atau merger Sekolah yang 

dikemukakan oleh Suparlan dalam artikel yang 

berjudul “merger sekolah dasar, begitu perlukah?” yang 

ditayangkan pada 21 November 2006 antara lain

sebagai berikut: 

(1) Mengadakan sosialisasi kebijakan merger 

sekolah kepada semua pemangku kepentingan 

(stakeholders). Langkah pertama ini dilakukan 

agar para pemangku kepentingan memiliki 

pemahaman mendalam tentang manfaat merger 

bagi semua pihak, terutama bagi peserta didik. 

Dalam kegiatan ini, kita dapat menyerap 



aspirasinya, keberatan-keberatannya, dan jika 

perlu apa peran yang dapat disumbangkan 

untuk ikut bersama membangun sekolah yang 

lebih maju. Inisiatifnya sudah barang tentu 

harus dari kepala sekolah. Kalau tidak juga 

muncul, dapat dari dinas pendidikan tingkat 

kecamatan atau bahkan tingkat kabupaten. 

Sudah barang tentu harus dipahami bahwa 

sosialisasi bukanlah instruksi, bukan pula

pemaksaan terselubung. Benar-benar untuk 

meningkatkan pemahaman secara kritis tentang 

manfaat kebijakan merger sekolah sebagai 

strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan;

(2) Jika langkah pertama terdapat respon yang 

masih negatif, maka strategi lain dapat 

dilakukan, misalnya mengadakan pendekatan 

dengan para tokoh masyarakat atau tokoh 

agama, atau tokoh pendidikan yang ada di 

daerah tersebut. Jika langkah pertama dapat 

berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan, maka langkah berikutnya adalah 

membentuk tim atau kepanitiaan, dengan 

melibatkan komponen yang terkait. 

Pembentukan tim atau kepanitiaan ini pun 

harus dilakukan secara demokratis agar semua 

stakeholders dapat terakomodasi aspirasinya, 

dan yang lebih penting adalah agar dapat 



memberikan peran sertanya secara maksimal 

dalam penyelenggaraan pendidikan; (3) 

Mengajukan atau memasukkan program merger 

sekolah ke dalam program dan kegiatan dinas 

pendidikan, untuk disetujui oleh pemerintah 

dan legislatif. Langkah ini penting, karena 

program merger akan memerlukan konsekuensi 

anggaran yang mungkin tidak sedikit; (4) Jika 

program itu telah disepakati, maka langkah 

berikutnya adalah pelaksanaan program. Fase 

pelaksanaan program dan monitoring 

pelaksanaan program juga harus selalu 

melibatkan semua stakeholder yang sejak awal 

dilibatkan dalam program ini. Program ini harus 

dilaksanakan menurut prinsip manajemen 

modern, yakni demokratis, transparan, dan 

akuntabel. Jika tidak, maka justru akan 

terjadilah distrust dari masyarakat, yang untuk 

membangunnya tidaklah mudah; (5) Pelaporan 

dan pertanggungjawaban jika program itu telah 

dapat diselesaikan. Di samping itu, kegiatan 

pasca pelaksanaan program perlu dilakukan, 

misalnya monitoring dampak pelaksanaan 

program tersebut terhadap peningkatan mutu 

pendidikan, sebagaimana telah disebutkan 

dalam tulisan ini, yakni lima dimensi mutu 

pendidikan: yakni 'learners, environments, 



content, processes, dan outcomes' atau peserta 

didik, lingkungan, kurikulum atau bahan ajar, 

proses pendidikan atau proses pembelajaran, 

dan hasil pendidikan atau hasil belajar peserta 

didik. 

c. Faktor yang mempengaruhi   regrouping sekolah

Adapun beberapa yang mempengaruhi  

dilakukannya penggabungan beberapa SD adalah

sebagai berikut: 1) Bahwa berdasarkan Undang-undang 

No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, 

kewenangan pendidikan merupakan salah satu 

kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh 

daerah. 2) Bahwa berdasarkan penelitian di lapangan 

terhadap pelaksanaan proses belajar-mengajar pada 

tingkat sekolah dasar di daerah, beberapa sekolah 

dasar sulit berkembang sehingga perlu restrukturisasi 

agar pengelolaan kegiatan belajar mengajar, tenaga 

kependidikan maupun sarana prasarana dapat lebih 

berhasil guna dan berdaya guna. Penggabungan 

sekolah seperti yang dijelaskan dalam Surat Keputusan 

Bupati Demak Nomor 972/246/2010 Tanggal 17 Mei 

2010 tentang penggabungan dan ganti nama 

kelembagaan sekolah dasar. Adapun yang 

mempengaruhi  tentang Penggabungan sekolah dasar 

di kawasan rawan bencana adalah sebagai berikut: (a) 

bahwa bencana Gunungapi Merapi tahun 2010 

menyebabkan beberapa bangunan sekolah dasar rusak 



sehingga tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan 

proses belajar mengajar; (b) bahwa dalam rangka 

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan 

sekolah dasar pada kawasan rawan bencana, perlu 

dilaksanakan penggabungan sekolah dasar. Menurut 

Yuda Satriadinata (2012: 4) bahwa: 

Faktor yang mempengaruhi regrouping sekolah antara 
lain: daerah rawan bencana, jumlah siswa yang kurang, 
efisiensi tenaga kependidikan, mutu pendidikan kurang, 
dua sekolah atau lebih terletak  dalam satu kampus,  
pemerataan tenaga kependidikan adalah hal yang perlu 
diperhatikan dalam regrouping sekolah.

Dari  teori tersebut regrouping di SD Negeri Kuncir 2  

dengan SD Negeri Trengguli 2 berdasarkan  pada dua 

SD atau lebih yang berada dalam satu kampus. 

2.3. Peningkatan Mutu Pendidikan

Mutu banyak dan berbeda maknanya, tidak ada 

dua orang secara tepat dapat mendefinisikan mutu 

secara tepat. John Stewart, konsultan di McKinsey 

mengatakan, “Tidak ada definisi tunggal mengenai 

mutu. Mutu adalah perasaan menghargai bahwa 

sesuatu lebih baik daripada yang lain. dengan aspek 

aktivitas manusia. Mutu juga berarti memfokuskan 

pada kemampuan menghasilkan produk dan jasa yang 

semakin baik dengan harga yang semakin bersaing. 

Mutu juga berarti melakukan hal-hal yang tepat dalam

organisasi pada langkah pertama, bukannya membuat 

dan memperbaiki kesalahan. Dengan memfokuskan 

hal-hal yang tepat pada kesempatan pertama, 



organisasi menghindari biaya tinggi yang berkaitan 

dengan pengerjaan ulang. Mutu dapat didefinisikan 

sebagai sesuatu yang memuaskan dan melampui 

keinginan dan kebutuhan. Definisi ini disebut dengan 

istilah quality in perception, dalam definisi ini pelanggan 

adalah pihak yang membuat keputusan terhadap 

mutu. Dan mereka melakukan penilaian tersebut 

dengan merujuk pada produk terbaik yang bisa 

bertahan dalam persaingan. Istilah pelanggan dalam 

pendidikan terbagi antara pelanggan internal dan 

pelanggan eksternal,  pelanggan internal adalah guru 

dan staf sedangkan pelanggan eksternal adalah pelajar, 

orangtua, masyarakat, sponsor, dan kepala daerah. 

Bagi setiap institusi,  mutu adalah agenda utama 

dan meningkatkan mutu merupakan tugas yang paling 

penting . Organisasi –organisasin terbaik baik milik 

pemerintah maupun swasta memahami mutu dan 

mengetahui rahasianya. Menemukan sumber mutu 

adalah petualangan yang penting. Sesungguhnya dalam 

dunia pendidikan ada banyak sumber mutu dalam 

pendidikan misalnya sarana gedung yang bagus, guru 

yang terkemuka, nilai moral yang tinggi, hasil ujian 

yang memuaskan, spesialisasi atau kejuruan, dorongan 

orangtua, bisnis dan komunitas lokal, sumber daya 

yang melimpah, aplikasi teknologi mutakhir, 

kepemimpinan yang baik dab efektif, perhatian 

terhadap pelajar dan anak didik, kurikulum yang 



memadai, atau kombinasi dari faktor –faktor tersebut ( 

Edward Sallis: 2006: 30) 

W. Edwards Deming (2001) menyatakan bahwa 

implementasi konsep mutu dalam sebuah organisasi 

memerlukan perubahan dalam filosofi yang ada di 

sekitar manajemen. Deming mengusulkan empat belas 

butir pemikiran yang dapat dipergunakan untuk 

meningkatkan mutu dan produktivitas suatu organisasi 

juga dalam bidang pendidikan. Keempat belas butir 

pemikiran tersebut adalah: 1). Ciptakan sebuah usaha 

peningkatan produk dan jasa; 2). Adopsi falsafah baru; 

3). Hindari ketergantungan pada iinspeksi massa untuk 

mencapai mutu; 4). Akhiri praktek menghargai bisnis 

dengan harga; 5). Tingkatkan secara konstan sistem 

produksi dan jasa; 6). Lembagakan metode pelatihan 

yang modern di tempat kerja; 7) Lembagakan 

kepemimpinan; 8). Hilangkan rasa takut; 9). Pecahkan 

hambatan di antara area staf; 10). Hilangkan slogan, 

nasihat, dan target untuk tenaga kerja; 11). Hilangkan 

kuota numerik; 12). Hilangkan kendala-kendala yang 

merampas kebanggaan diri atas keahliaannya; 13). 

Lembagakan program pendidikan dan pelatihan yang 

kokoh; 14). Tempatkan setiap orang dalam tim kerja 

agar dapat melakukan transformasi, ke empatbelas 

poin tersebut merupakan kombinasi filsafat baru 

tentang mutu dan seruan terhadap manajemen untuk 

merubah pendekatannya, pendekatan mencegah lebih 



baik daripada mengobati, itulah cara menjamin 

pengembangan mutu. Deming juga mengemukakan 

lima penyakit yang signifikan dalam konteks 

pendidikan yaitu 1). kurang konstannya pendidikan; 2). 

Pola pikir jangka pendek; 3). evaluasi prestasi individu 

melalui proses penilaian atau tinjauan kerja tahunan; 

4). rotasi kerja yang terlalu tinggi; 5). Manajemen yang 

menggunakan prinsip angka yang tampak . 

Selain Filsafat mutu dalam manajemen 

pendidikan,  lima penyakit dalam konteks pendidikan 

juga ada kegagalan mutu, kegagalan mutu dalam 

pendidikan sebab-sebab umum adalah desain 

kurikulum yang lemah, bangunan yang tidak 

memenuhi syarat, lingkungan kerja yang buruk, sistem 

dan prosedur yang tidak sesuai, jadwal kerja yang 

serampangan, sumberdaya yang kurang, 

pengembangan tenaga pendidik yang tidak memadai, 

prosedur dan aturan yang tidak diikuti atau ditaati ( 

Fandy Tjiptono: 2001: 32). 

Untuk meraih mutu menurut Philip Crosby adalah 

komitmen manajemen (Management Comitment), 

membangun tim (Quality Improvement Team), 

pengukuran mutu (Quality Measurement), mengukur 

biaya mutu (The cost of quality), membangun kesadaran 

mutu (Quality Awareness), kegiatan perbaikan 

(Corrective acctions), perencanaan tanpa cacat (zero 

defect plannings), pelatihan pengawas (Supervisor 



planning), penyusunan tujuan (goal settings), 

penghapusan sebab kesalahan (error cause removal), 

pengakuan (recognitions), mendirikan dewan-dewan 

mutu (quality councils), lakukan lagi (Do it Over Again). 

Program peningkatan mutu adalah proses yang tidak 

pernah berakhir, ketika tujuan program telah tercapai,  

maka program tersebut harus dimulai lagi (Edward 

Sallis: 2006). 

Pengertian mutu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu 

segi normatif dan segi deskriftif. Dalam arti normatif,  

mutu ditentukan berdasarkan yang mempengaruhi  

instrinsik dan ekstrinsik . Berdasarkan kriteria 

intrinsik,  mutu pendidikan merupakan produk 

pendidikan yakni manusia terdidik sesuai standar 

ideal. Sedangkan berdasarkan kriteria ekstrinsik, 

pendidikan merupakan untuk mendidik tenaga kerja 

terlatih. Adapun dalam arti deskriftif,  mutu ditentukan

berdasarkan keadaan senyatanya misalnya hasil tes 

prestasi belajar. Dengan demikian, mutu pendidikan 

adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan 

pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan

keunggulan akademis dan ekstra kurikuler pada 

peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang 

pendidikan atau menyelesaikan pembelajaran tertentu( 

Marus Suti: 2011). 

Komponen yang terkait dengan mutu pendidikan 

adalah kesiapan dan motivasi siswa, kemampuan guru 



profesional dan kerjasama dalam organisasi sekolah, 

Kurikulum yang meliputi relevansi isi dan operasional 

proses pembelajarannya, sarana dan prasarana,  

partisipasi masyarakat dalam pengembangan program –

program pendidikan sekolah. 

Pendekatan yang perlu diperhatikan dalam 

peningkatan mutu pendidika yaitu perbaikan secara 

terus menerus (continuous improvement), menentukan 

standar mutu (quality assurance), Perubahan culture 

(change of culture), perubahan organisasi (upside down 

organization), mempertahankan hubungan dengan 

pelanggan (keeping close to the customer). Dalam 

manajemen berbasis sekolah, guru dan stafjustru 

dipandang sebagai pelanggan internal,  sedaanagkan 

pelajar, orangtua pelajar, masyarakat umum,  

termasuk pelanggan eksternal, maka pelanggan baik 

internal maupun eksternal harus terpusatkan melalui 

interval kreatifsi pimpinan institusi pendidikan. 

Indikator atau kriteria Sekolah yang bermutu : 

Sekolah bermutu adalah sekolah yang mengukur 

seberapa banyak tujuannya tercapai. Ukuran sekolah 

bermutu yang diyakini kebanyakan manusia hari ini 

seringkali melupakan esensi dan substansi ukuran

bermutu yang sebenarnya, karena sekarang sudah 

bergerak kepada ukuran-ukuran umum, seperti, 

 Dimensi gedung/fisik bangunan

 Ragam fasilitas



 Kemudahan akses angkutan umum

 Pembiayaan, dimana sekolah bagus diidentikkan 

dengan sekolah yang mahal, sementara pihak 

lain menganggap bahwa sekolah murah-lah 

yang terbaik. 

 Kualitas lulusan. Salah satu keinginan orang tua 

adalah tidak menginginkan anak yang nakal, dan 

untuk ukuran kota besar seperti Jakarta, definisi 

nakal saat ini tinggal 2 (dua) jenis, yakni tidak 

mabuk dan tidak tawuran. Maka harapan orang 

tua untuk menyekolahkan anaknya dalam hal ini 

tinggal mengukurnya dengan apakah anaknya 

selama sekolah tidak mabuk dan tidak 

melakukan tawuran. 

Saat ini, pandangan orang banyak sering dijadikan 

kebenaran. Padahal dalam filsafat, kebenaran tidak 

ditentukan oleh data melainkan oleh argumen. Apakah 

ukuran-ukuran di atas sudah tepat sebagai parameter 

memutuskan ukuran mutu sebuah sekolah, sehingga 

kita dengan nyaman menitipkan anak kita beberapa 

jam setiap harinya untuk dididik di sekolah tersebut. 

Dalam hal ini yang seharusnya menjadi indikator 

keberhasilan sebuah sekolah, dan kemudian nantinya 

akan diurutkan dari yang tertinggi secara kepentingan. 

Di dalam proses menemukan indikator-indikator 

ini, ada pilihan yang bersifat universal sehingga 

menjadi indikator dalam filosofi, karena kebenaran 



filsafat haruslah kebenaran yang universal. Sifat 

universal itu sendiri bisa terbagi atas universal teoretis 

(pemikiran) dan universal praktis. Universal praktis 

umumnya lebih hebat karena sudah pasti datang dari 

sebuah universal teoretis, dan biasanya sudah logis, 

dan sesuai kenyataan. Kalau tidak bisa ditemukan lagi 

dari sesuatu yang bersifat universal praktis, maka 

pilihan kita tinggal pada universal teoretis. Hemat saya, 

fisik bangunan tidak akan pernah menjadi hal penting 

dalam proses belajar mengajar dan prestasi siswa. 

Proses transformasi nilai dan pengetahuan dapat 

dilakukan tanpa harus menggunakan sekat. Belajar di 

alam terbuka menjadi salah satu konsep yang diminati 

oleh sebagian pihak dewasa ini. 

Hal yang sama tidak akan berlaku dengan ragam 

fasilitas dan kemudahan akses angkutan umum. 

Ragam fasilitas yang tersedia umumnya hanya 

melahirkan keterampilan dan kecerdasan manusia, 

bukan manusia yang cerdas. Persoalan kemudahan

akses mungkin penting ketika mempertimbangkan 

aspek keamanan, efektifitas dan efisiensi, namun hal 

ini bukan indikator yang sangat menentukan mutu 

sebuah sekolah. 

Pembiayaan memang menjadi tema sensitif dalam 

dunia pendidikan. Ukuran ini sebenarnya amat 

dipengaruhi tingkat ekonomi seseorang dan 

bersifat relatif. Manajemen pendidikan modern 



seharusnya sudah dapat mengatasi hal ini, ketika 

pesantren justeru telah memberikan teladannya sejak 

puluhan tahun yang lalu. Bagi dari solusi akan hal ini 

dapat diatasi dengan pengembangan usaha sekolah 

melalui koperasi, mendorong subsidi pemerintah, 

kerjasama CSR (Corporate Social Responsibility) 

korporasi, donasi dari jaringan Komite Sekolah, dan 

kemudian sisanya baru dibebankan kepada para orang 

tua siswa. Subsidi Pemerintah tentunya bisa 

mengambil porsi yang cukup signifikan 

mengingat sektor pendidikan menjadi sektor utama 

dalam pengelolaan sebuah negara dan sejalan dengan 

kebijakan Pendidikan Nasional. 

Berbicara tentang kualitas lulusan, maka disinilah 

sebenarnya mutu sebuah sekolah akan diuji. Tentu 

tidak cukup bijak jika menggantungkan hasil 

seorang anak yang tidak nakal dari sebuah sekolah, 

karena kenakalan tidak sepenuhnya tanggung jawab 

sekolah, akan tetapi lingkungan rumah tangga sebagai 

institusi pendidikan terkecil dan terpenting, sangat 

berperan dalam membentuk kepribadian seorang anak, 

meski orang tua yang nakal sekalipun ingin 

anaknya tidak nakal seperti dirinya. Ketidaknakalan 

seorang anak juga belum tentu merefleksikan 

pengetahuannya akan hakikat kenakalan, karena boleh 

jadi terlihat baik di sekolah dan keluarga, namun 

menjadi berbeda 1800 di luar kedua lingkungan 



tersebut. Lebih lanjut, apakah lulusan yang dihasilkan 

sekedar memiliki keterampilan dan kecerdasan belaka, 

ataukah lebih substansial dan esensial lagi yakni 

menjadi manusia yang cerdas dan berkarakter. Hal ini 

sangat ditentukan oleh kurikulum yang dianut, proses 

penerapannya, dan evaluasi berkesinambungannya. 

Di dalam pasal 2 UU No. 20/2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, ditegaskan bahwa Pendidikan 

nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Selanjutnya di pasal 3, disebutkan bahwa Pendidikan 

Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Kita dapat melihat adanya 

indikator-indikator penting di dalamnya yang 

merupakan nilai yang universal, yang berlaku bagi 

semua orang, zaman, dan tempat, yang 

merupakan turunan dari falsafah negara yakni 

Pancasila dan turunan operasionalnya berupa UUD 

1945. Indikator-indikator sebagaimana amanat pasal 3 

di atas dapat tercapai manakala kurikulum yang 



dimiliki sekolah menganut karakteristik integral dan 

holistik. Pendidikan tidak memfokuskan

seluruh perhatiannya pada aspek rohani atau akhlak 

saja, atau aspek pemikiran rasional saja, atau aspek 

pelatihan fisik dan kemiliteran saja, atau aspek 

pendidikan sosial saja, akan tetapi keseluruhan aspek 

tersebut harus terakomodir di dalam kurikulum 

sekolah. Maka pendidikan yang dilakukan adalah 

untuk segenap eksistensi manusia; baik akal dan hati, 

rohani dan jasmani, akhlak dan perilaku, sebagaimana 

pendidikan harus mampu menyiapkan manusia untuk 

menghadapi kehidupan dengan segala dinamikanya, 

suka dan duka, perang dan damai, dan menyiapkannya 

untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan 

dan keburukannya, dengan segala pahit dan manisnya. 

Sebagaimana Pasal 30 ayat 2. bahwa pendidikan

keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik 

menjadi anggota masyarakat yang memahami 

dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya 

dan/atau menjadi ahli ilmu agama, maka porsi 

pengajaran agama 2 jam setiap pekan menjadi amat 

sangat kurang, terlebih ketika beban ini hanya 

diserahkan pada guru agama saja, dan tidak menjadi 

spirit institusi sekolah secara keseluruhan bersama 

seluruh pelaku pendidikan di dalamnya, baik melalui 

keteladanan dan pembiasaan secara 



terusmenerus sehingga melahirkan pationate, integrity, 

dan excellence pada diri setiap individu siswa. 

Maka indikator utama sekolah yang bermutu itu 

adalah ketika kurikulum yang digunakan menyentuh 

aspek akal, jasmani, dan rohani. Di dalam pasal 

36 ayat 3 UU No. 20/2003, Kurikulum disusun sesuai 

dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: 

a. peningkatan iman dan takwa;

b. peningkatan akhlak mulia;

c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta 

didik;

d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;

e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;

f. tuntutan dunia kerja; g. perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni; h. agama; i. 

dinamika perkembangan global; dan j. persatuan 

nasional dan nilai-nilai kebangsaan. 

Namun kurikulum di dalam UU ini, belum 

memperhatikan aspek pengembangan jasmani secara 

teknis dan operasional. Oleh karenanya, bermutunya 

sebuah sekolah tidak sebatas karena para siswanya 

tidak ada yang nakal, akan tetapi lebih jauh lagi, siswa 

yang sehat jasmani dan emosi yang stabil, cerdas, dan 

berakhlak teladan, yang kesemuanya terlahir dari 

penanaman keimanan yang kokoh sebagai representasi 



dari Sila 1 Pancasila, falsafah negara kita, Republik 

Indonesia. 

Merujuk pada pemikiran Edward Sallis, Sudarwan 

Danim (2006) mengidentifikasi ciri-ciri sekolah 

bermutu, yaitu: 

1. Sekolah berfokus pada pelanggan, baik pelanggan

internal maupun eksternal. 

2. Sekolah berfokus pada upaya untuk mencegah 

masalah yang muncul, dengan komitmen untuk 

bekerja secara benar dari awal. 

3. Sekolah memiliki investasi pada sumber daya 

manusianya, sehingga terhindar dari berbagai 

“kerusakan psikologis” yang sangat sulit 

memperbaikinya. 

4. Sekolah memiliki strategi untuk mencapai 

kualitas, baik di tingkat pimpinan, tenaga 

akademik, maupun tenaga administratif. 

5. Sekolah mengelola atau memperlakukan keluhan 

sebagai umpan balik untuk mencapai kualitas 

dan memposisikan kesalahan sebagai instrumen 

untuk berbuat benar pada masa berikutnya. 

6. Sekolah memiliki kebijakan dalam perencanaan 

untuk mencapai kualitas, baik untuk jangka 

pendek, jangka menengah maupun jangka 

panjang. 



7. Sekolah mengupayakan proses perbaikan dengan 

melibatkan semua orang sesuai dengan tugas 

pokok, fungsi dan tanggung jawabnya. 

8. Sekolah mendorong orang dipandang memiliki 

kreativitas, mampu menciptakan kualitas dan 

merangsang yang lainnya agar dapat bekerja 

secara berkualitas. 

9. Sekolah memperjelas peran dan tanggung jawab 

setiap orang, termasuk kejelasan arah kerja 

secara vertikal dan horizontal. 

10. Sekolah memiliki strategi dan kriteria evaluasi 

yang jelas. 

11. Sekolah memandang atau menempatkan kualitas 

yang telah dicapai sebagai jalan untuk untuk 

memperbaiki kualitas layanan lebih lanjut. 

12. Sekolah memandang kualitas sebagai bagian 

integral dari budaya kerja. 

13. Sekolah menempatkan peningkatan kualitas 

secara terus menerus sebagai suatu keharusan

Dari ciri-ciri sekolah yang bermutu tersebut 

kebijakan regrouping  sekolah dilaksanakan dengan 

tujuan meningkatkan pelayanan yang bermutu 

sehingga mutu pendidikan di Indonesia meningkat, 

dengan meningkatnya mutu pendidikan maka akan 

mengahsilkan lulusan yang berkualitas juga. 

2.4. Efektifitas sekolah



2.4.1. Pengertian Efektivitas Sekolah

Kajian sejumlah literatur yang membahas tentang 

Efektivitas Sekolah akan dijumpai rumusan pengertian 

yang bermacam-macam. Efektivitas Sekolah menurut 

Taylor adalah sekolah yang semua sumber dayanya 

diorganisasikan dan dimanfaatkan untuk menjamin 

semua siswa, tanpa memandang ras, jenis kelamin, 

maupun status sosial-ekonomi, dapat mempelajari 

materi kurikulum yang esensial di sekolah itu. 

Rumusan pengertian ini lebih diorientasikan pada 

pengoptimalan pencapaian tujuan pendidikan 

sebagaimana termuat kurikulum. 

Pengertian lain tentang Efektivitas Sekolah 

dikemukakan oleh Cheng, yakni Efektivitas Sekolah 

menunjukkan pada kemampuan sekolah dalam 

menjalankan fungsinya secara maksimal, baik fungsi 

ekonomis, fungsi sosial-kemanusiaan, fungsi politis, 

fungsi budaya maupun fungsi pendidikan. Fungsi 

ekonomis sekolah adalah memberi bekal kepada siswa 

agar dapat melakukan aktivitas ekonomi sehingga 

dapat hidup sejahtera. Fungsi sosial kemanusiaan 

sekolah adalah sebagai media bagi siswa untuk 

beradaptasi dengan kehidupan masyarakat. Fungsi 

politis sekolah adalah sebagai wahana untuk 

memperoleh pengetahuan tentang hak dan kewajiban 

sebagai warga negara. Menurut Mortimore (2001: 9) 



pengembangan sekolah berkaitan dengan efektivitas 

sekolah yang didefinisiskan seperti berikut. 

one in which pupils progress further than might 
be expected from consideration of its intake.
Whilst this definition provides the basis for 
conceptualizing school effectiveness studies and 
indeed for designing an appropriate 
methodology for school comparisons, some 
further points concerning effectiveness need to 
be made.
Di mana siswa kemajuan lebih jauh dari yang 
diharapkan dari yang mempengaruhi  asupan 
nya . Sementara definisi ini memberikan dasar 
untuk mengkonsep studi efektivitas sekolah dan 
memang untuk merancang metodologi yang tepat 
untuk perbandingan sekolah , beberapa poin 
lebih lanjut mengenai efektivitas perlu dibuat .

Siswa akan lebih maju dan efektif karena ada konsep 

dari sekolah tentang efektifitas dan metodologinya, 

dengan konsep yang telah dibuat dan direncanakan 

sekolah maka sekolah akan lebih efektif, dan mutu 

pendidikan di sekolah akan lebih baik, dengan sekolah 

yang bermutu maka akan tumbuh dan berkembang 

budaya sekolah.

Fungsi budaya adalah media untuk melakukan 

transmisi dan transformasi budaya. Adapun fungsi 

pendidikan adalah sekolah sebagai wahana untk proses 

pendewasaan dan pembentukan kepribadian siswa. 

Fungsi-fungsi tersebut ada yang menjadi fungsi umum 

(notice function) dalam arti berlaku bagi semua jenis 

dan/atau jenjang sekolah, dan adapula yang lebih 

menonjol pada jenis-jenis sekolah tertentu (distinctive 

function), seperti pada sekolah-sekolah yang memiliki 



ciri keagamaan, sekolah-sekolah kejuruan, atau jenis-

jenis sekolah lainnya. Oleh karena kata efektif itu 

sendiri mengandung pengertian tentang derajat 

pencapaian tujuan yang ditetapkan, maka upaya 

perumusan konstruk dan indicator efektivitas sekolah 

tidak dapat dilepaskan dari konsep tentang 

kemampuan (kompetensi) yang hendak dikembangkan 

melalui pendidikan di sekolah. 

Dengan memperhatikan empat pilar pendidikan

learning to know (belajar mengetahui), learning to do

(belajar melakukan), learning to be (belajar pribadi yang 

utuh), learning to live together (belajar hidup bersama)  

berbagai kelemahan yang berkembang di masyarakat, 

dengan mempertimbangkan akar budaya masyarakat 

yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, maka sekolah 

di Indonesia seharusnya dikembangkan untuk 

membantu siswanya menguasai kompetensi yang 

berguna bagi kehidupannya di masa depan, yaitu: (a) 

kompetensi keagamaan, meliputi pengetahuan, sikap 

dan keterampilan keagamaan yang diperlukan untuk 

dapat menjalankan fungsi manusia sebagai hamba 

Allah yang Maha Kuasa dalam kehidupan sehari-hari, 

(b) kompetensi akademik, meliputi pengetahuan, sikap, 

kemampuan, dan keterampulan yang diperlukan untuk 

dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 

tekhnologi sesuai dengan jenjang pendidikannya, (c) 

kompetensi ekonomi, meliputi pengetahuan, sikap dan 



keterampulan yang diperlukan untuk dapat memenuhi 

kebutuhan ekonomi agar dapat hidup layak di dalam 

masyarakat, dan (d) kompetensi sosial pribadi, meliputi 

pengetahuan, system nilai, sikap, dan keterampilan 

untuk dapat hidupadaptif sebagai warga negara dan 

warga maysarakat internasional yang demokratis. 

Sekolah harus dipahami sebagai satu kesatuan 

system pendidikan yang terdiri atas sejumlah 

komponen yang saling bergantung satu sama lain. 

Dengan demikian, pengembangan kompetensi pada diri 

siswa tidak dapat diserahkan hanya pada kegiatan 

belajar-mengajar (KBM) di kelas, melainkan juga pada 

iklim kehidupan dan budaya sekolah secara 

keseluruhan. Setiap sekolah sebagai satu kesatuan 

diharapkan mampu memberikan pengalaman belajar 

kepada seluruh siswanya untuk menguasai keempat 

kompetensi di atas sesuai dengan jenjang 

kependidikannya dan misi khusus yang diembannya. 

Secara teoritik, penilaian efektivitas sekolah 

dilakukan dengan cara mengkaji bagaimana seluruh 

komponen sekolah itu berinteraksi satu sama lain 

secara terpadu dalam mendukung keempat kompetensi 

yang harus dikuasai oleh siswa. Namun, pada 

prakteknya, pandangan yang holistic ini sulit 

diimplementasikan secara sempurna karena 

keterbatasan pendekatan penilaian yang dapat 

digunakan. Oleh karena itu, pengertian penilaian 



Efektivitas Sekolah dirumuskan sebagai penilaian 

terhadap keoptimalan berfungsinya setiap komponen 

sekolah dalam mendukung penguasaan kompetensi 

yang harus dikuasai oleh siswa. 

2.4.2 Efektivitas Sekolah Dalam Berbagai Perspektif

a. Efektivitas Sekolah dalam Perspektif Mutu 

Pendidikan

Penyelenggaraan layanan belajar bagi peserta didik 

biasanya dikaji dalam konteks mutu pendidikan yang 

erat hubungannya dengan kajian kualitas manajemen 

dan Efektivitas Sekolah. Di lingkungan system 

persekolahan, konsep mutu pendidikan dipersepsi 

berbeda-beda oleh berbagai pihak. Menurut persepsi 

kebanyakan orang (orang tua dan masyarakat pada 

umumnya), mutu pendidikan di sekolah secara 

sederhana dilihat dari perolehan nilai atau angka yang 

dicapai seperti ditunjukkan dalam hasil-hasil ulangan 

dan ujian. Sekolah dianggap bermutu apabila para 

siswanya sebagian besar atau seluruhnya, memperoleh 

nilai atau angka yang tinggi, sehingga berpeluang 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Persepsi tersebut tidak keliru apabila nilai atau angka 

tersebut diakui sebagai representasi dari totalitas hasil 

belajar, yang dapat dipercaya menggambarkan derajat 

perubahan tingkah laku atau penguasaan kemampuan 



yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

Dengan demikian, hasil pendidikan yang bermutu 

memiliki nuansa kuantitatif dan kualitatif. Artinya, 

disamping ditunjukkan oleh indikator seberapa banyak 

siswa yang berprestasi sebagai mana dilihat dalam 

perolehan nilai yang tinggi, juga ditunjukkan oleh 

seberapa baik kepemilikian kualitas pribadi para 

siswanya, seperti tampak dalam kepercayaan diri, 

kemandirian, disiplin, kerja keras dan ulet, terampil, 

berbudi pekerti, beriman dan bertaqwa, bertanggung 

jawab sosial dan kebangsaan, apresiasi, dan lain 

sebagainya. Analisis di atas memberikan pemahaman 

yang jelas bahwa konsep Efektivitas Sekolah berkaitan 

langsung dengan mutu kinerja sekolah. 

Kemampuan professional guru direfleksikan pada 

mutu pengalaman pembelajaran siswa yang

berinteraksi dalam kondisi proses belajar mengajar. 

Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh: (1) tingkat 

penguasaan guru terhadap bahan pelajaran dan 

penguasaan struktur konsep-konsep keilmuannya, (2) 

metode, pendekatan, gaya/seni dan prosedur mengajar,

(3) pemanfaatan fasilitas belajar secara efektif dan 

efisien, (4) pemahaman guru terhadap karakteristik 

kelompok perorangan siswa, (5) kemampuan guru 

menciptakan dialog kreatif dan menciptakan 

lingkunganbelajar yang menyenangkan, dan (6) 



kepribadian guru. Atas dasar analisis tersebut, maka 

upaya guru untuk meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolah harus disertai dengan upaya-upaya untuk 

meningkatkan kemampuan professional dan 

memperbaiki kualitas kepribadian gurunya. 

Pada tingkat sekolah, upaya tersebut ditunjukkan 

dalam kegiatan-kegiatan berikut, yaitu: (1) interaksi 

kolegialitas di antara guru-guru, (2) pemahaman 

proses-proses kognitif dalam penyelenggaraan 

pengajara, (3) penguasaan struktur pengetahuan mata 

pelajaran, (4) pemilikian pemahaman dan penghayatan 

terhadap nilai, keyakinan, dan standar, serta(5) 

keterampilan mengajar, dan (6) pengetahuan 

bagaimana siswa belajar. 

Fasilitas belajar menyangkut ketersediaan hal-hal 

yang dapat memberikan kemudahan bagi perolehan 

pengalaman belajar yang efektif dan efisien. Fasilitas 

belajar yang sangat penting adalah laboratorium yang 

memenuhi syarat bengkel kerja, perpustakaan, 

komputer, dan kondisi fisik lainnya yang secara 

langsung mempengaruhi kenyamanan belajar. 

Budaya sekolah adalah seluruh pengalaman 

psikologis para siswa (sosial, emosional, dan 

intelektual) yang diserap oleh mereka selama berada 

dalam lingkungan sekolah. Respon psikologis 

keseharian siswa terhadap hal-hal seperti cara-cara 

guru dan personil sekolah lainnya bersikap dan 



berprilaku (layanan wali kelas dan tenaga adminstratif 

), implementasi kebijakan sekolah, kondisi dan layanan 

warung sekolah, penataan keindahan, kebersihan dan 

kenyamanan kampus, semuanya membentuk budaya 

sekolah. Budaya sekolah merembes pada penghayatan 

psikologis warga sekolah termasuk siswa, yang pada 

gilirannya membentuk pola nilai, sikap, kebiasaan dan 

prilaku. Aspek penting yang turut membentuk budaya 

sekolah adalah kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan 

sekolah yang efektif merupakan sumber nilai dan 

semangat, sumber tatanan dan prilaku kelembagaan 

yang berorientasi kea rah dan sejalan dengan 

pencapaian visi dan misi kelembagaan, memiliki 

kemampuan konseptual, memiliki keterampilan dan 

seni dalam hubungan antar manusia, menguasai 

aspek-aspek tekhnis dan substantif pekerjaannya, 

memiliki semangat untuk maju serta memiliki 

semangat mengabdi dan karakter yang diterima 

lingkungannya. 

Efektivitas Sekolah dalam perspektif mutu 

pendidikan dapat dikatakan bahwa sekolah yang efektif 

adalah sekolah yang: (1) memiliki masukan siswa 

dengan potensi yang sesuai dengan tuntutan 

kurikulum, (2) dapat menyediakan layanan 

pembelajaran yang bermutu, (3) memiliki fasilitas 

sekolah yang menunjang efektivitas dan efisiensi 

kegiatan belajar mengajar, (4) memiliki kemampuan 



menciptakan budaya sekolah yang kondusif sebagai 

refleksi dari kinerja kepemimpinan professional kepala 

sekolah. 

b. Efektivitas Sekolah dalam Perspektif Manajemen

Manajemen sekolah merupakan proses 

pemanfaatan seluruh sumber daya sekolah yang 

dilakukan melalui tindakan yang rasional dan 

sistematik (mencakup perencanaan, pengorganisasian, 

pengerahan tindakan, dan pengendalian) untuk 

mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien. 

Tindakan-tindakan manajemen tersebut bersumber 

pada kebijakan dan peraturan-peraturan yang 

disepakati bersama yang diwujudkan dalam bentuk 

sikap, nilai, dan prilaku dari seluruh orang yang 

terlibat di dalamnya. 

Tindakan-tindakan manajemen tidak berlangsung 

dalam satu isolasi, melainkan terjadi dalam satu 

keutuhan kompleksitas system. Apabila dilihat dalam 

perspektif ini, maka dimensi Efektivitas Sekolah 

meliputi: (a) Layanan belajar bagi siswa, (b) pengelolaan 

dan layanan siswa, (c) sarana dan prasarana sekolah, 

(d) program dan pembiayaan, (e) Partisipasi 

masyarakat, dan (f) Budaya sekolah. Indikator-

indikator Efektivitas Sekolah dari keenam dimensi ini 

dapat dilihat pada laporan penelitian. 



c. Efektivitas Sekolah dalam Perspekti Teori 

Organisme

Efektivitas Sekolah mampu mewujudkan apa yang 

disebut sebagai “self renewing schools” atau “adaptive 

school”, atau disebut juga sebagai “learning 

organization” yaitu suatu kondisi dimana kelembagaan 

sekolah sebagai satu entitas mampu menangani 

permasalahan yang dihadapinya sementara 

menunjukkan kapabilitasnya dalam berinovasi. 

Menurut teori organisme, dunia ini bukan benda mati, 

melainkan merupakan suatu energi yang memiliki 

kapasitas berubah untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. Dalam perspektif ini, maka bentuk 

kehidupan apa pun hanya akan mampu bertahan 

apabila organisme itu mampu memberikan respon yang 

tepat untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan 

yang terjadi di sekitarnya. 

Kondisi ini berlaku untuk sekolah, dimana 

Garmston dan Wellman menyebutnya sebagai “the 

Adaptive Organism”. Untuk bisa adaptif, sekolah 

sebagai organisasi harus secara terus menerus

mempertanyakan dua hal yang esensial, yaitu: (1) 

Apakah yang menjadi hakikat keberadaan sekolah, dan 

(2) apakah yang menjadi tujuan utamanya. 



d. Konstruksi Efektivitas Sekolah

Di negara-negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, 

Jepang dan Australia, penelitian tentang Efektivitas 

Sekolah telah menghasilkan sejumlah temuan tentang 

berbagai ciri dan indikator Efektivitas Sekolah. Ciri-ciri 

dan indikator-indikator itu bisa digunakan sebagai 

dasar untuk mengenali atau bahkan untuk 

mengembangkan instrumen penilaian Efektivitas 

Sekolah. Ciri-ciri dan indikator keefektifan sekolah

berdasarkan hasil penelitian di Amerika Serikat yang 

dilakukan di Glendale Union High School, Amerika 

Serikat telah menghasilkan rumusan tentang ciri-ciri 

dan indikator keefektifan sekolah sebagai berikut

Tujuan sekolah dinyatakan secara jelas, Pelaksanaan 

kepemimpinan pendidikan yang kuat dengan indikator 

Bisa dihubungi dengan mudah bersikap responsif 

kepada guru, staf, dan siswa responsif kepada orang 

tua dan masyarakat, melaksanakan kepemimpinan 

yang terfokus pada pembelajaran menjaga agar rasio 

antara guru/siswa sesuai dengan rasio ideal ekspektasi 

guru dan staf tinggi; ada kerja sama kemitraan antara 

sekolah, orang tua dan masyarakat; Kemajuan siswa 

sering dimonitor; menekankan kepada keberhasilan 

siswa dalam mencapai keterampilan aktifitas yang 



esensial, Komitmen yang tinggi dari SDM sekolah 

terhadap program pendidikan.

2. 5. Kerangka Berpikir

Tuntutan sekolah adalah sekolah yang efektif dan 

bermutu, namun SD Negeri Kuncir 2 dan SD Negeri 

Trengguli 2 yang satu lokasi atau satu kampus ada 

kendala yaitu dalam penerimaan peserta didik baru 

(PPDB) terjadi persaingan yang tidak sehat, karena ada 

perebutan peserta didik baru dan ada

ketidakharmonisan antar guru yang mengganggu 

pendidikan. 

Apabila pendidikan terganggu, maka mutu 

pendidikan juga terpengaruh pada SD Negeri Trengguli 

Analisis efek 
tindakan

Mutu 
Pendidikan
Meningkat

Teoritis

Mutu 
Pendidikan

Fenomena

Persaingan 
tidak sehat

2 SD dalam 
satu kampus

Tindakan

REGROUPING 
SEKOLAH



2 menurut masyarakat mutunya kurang baik dibanding 

SDN Kuncir 2 terbukti dalam penerimaan peserta didik 

baru lebih banyak. Dari fenomana pendidikan tersebut 

sangatlah tepat ada kebijakan regrouping  sekolah, 

dengan regrouping  sekolah memang ada dampak 

kebijakan tersebut, dari analisa penulis dampak dari 

regrouping  sekolah adalah sekolah lebih efektif dan 

bermutu, maka mutu pendidikan meningkat. 





JUDUL DAMPAK REGROUPING  SEKOLAH DALAM PENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SD 
NEGERI KUNCIR 2 KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

Kisi-kisi
Teknik pegumpulan data : 

NO Dimensi indikator item Pengumpulan data

1 Keefektifitas
regrouping  
sekolah

1. Layanan belajar bagi siswa
2. Mutu mengajar guru
3. Kenyamanan ruang kelas
4. Ketersediaan fasilitas kelas
5. Sarana dan prasarana 

sekolah
6. Partisipasi masyarakat
7. Budaya sekolah

Buku Keliling A & B, RPP 
Daftar nilai, daftar kelas, 
Buku Inventaris, KIB 
Buku Inventaris, KIB
Pentaan ruang, gedung, lahan
Buku aduan masyarakat, SPI
tata tertib, Pembiasaan siswa

Observasi, studi 
dokumentasi, 
wawancara

2 Faktor-faktor
regrouping  
sekolah

1. Dua atau lebih Sekolah satu 
kampus

2. Kekurangan murid

Lingkungan sekolah, Geung 
PPDB, Data sekolah

Observasi, wawancara

3 Manfaat
regrouping  
sekolah

1. Sarana dan prasarana
2. Guru
3. Siswa
4. Layanan belajar mengajar
5. Mutu mengajar guru

Buku Inventaris, Gedung
DP-3, PKG
Layanan BK, ekstra kurikuler
RPP, administrasi kelas
PKG, Buku Supervisi

Observasi, wawancara

4 Indikator 
sekolah 
bermutu

1. Fokus pada pelayanan
2. Bekerja dengan benar
3. mempunyai strategi 
4. ada umpan balik

PBM, jurnal 
DP-3, administrasi kelas
Visi Misi, RKT-RKAS

Observasi, wawancara





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. KEBIJAKAN PENDIDIKAN

a. Pengertian Implementasi

Imlementasi kebijakan terdiri dari dua kata yaitu Implementasi dan kebijakan, pengertian kebijakan adalah suatu sikap dan tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah, sedangkan implemetasi banyak para ahli berpendapat antara lain: 

Menurut Webster dalam Wahab A (2006: 64)

Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. 



Dari pengertian tersebut di atas implementasi suatu kebijakan yang menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak /akibat yang terjadi pada masyarakat. 

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Meter dan Horn dalam Wahab, (2006: 65): 

Bahwa Implementasi adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” 



Definisi lain juga diutarakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Widodo (2010: 87)) 

“Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan”. 

Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. 

pengertian implementasi menurut Webster yang dikutip oleh Tachjan adalah: 

“Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “implementation”, berasal dari kata kerja “to implement”. Kata “to implement” berasal dari bahasa Latin “implementum” dari asal kata “impere” dan “plere”. Kata “implere” dimaksudkan “to fil up”; “ to fil in”, yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan “plere” maksudnya “to fil”, yaitu mengisi”. (Webster dalam Tachjan, 2006: 23). 



Selanjutnya kata “to implement” dimaksudkan sebagai:  “(1) to carry into effect; to fulfill; accomplist. (2) to provide with the means for carrying out into effect or fulfilling; to give practical effect to. (3) to provide or equip with implements”. “Pertama, to implement dimaksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, to implement dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu”. Ketiga, to implement dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat” (Webster dalam Tachjan, 2006: 23 ). 



Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu dan memperoleh hasil. Sesuatu hasil tersebut yang diperoleh umumnya menimbulkan dampak atau akibat diantaranya peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dam kebijakan. Pengertian implementasi selain menurut Webster diatas dijelaskan juga menurut Lester dan stewart bahwa implementasi adalah: Sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik. (Lester dan Stewart dalam Kusumanegara, 2010: 97). Kalimat tersebut seolah-olah menunjukan bahwa implementasi lebih bermakna non politik, yaitu administratif. (Kusumanegara, 2010: 97). Pandangan Lester dan Stewart juga Kusumanegara di atas, bahwa dalam proses implementasi perlu beberapa tahapan atau alur proses yang didalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat, yaitu tercapainya tujuan kebijakan. 

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas, bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri. 

b. Pengertian Kebijakan

Pengertian Kebijakan Menurut (Noeng Muhadjir, 2003: 15): 

Kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejatheraan masyarakat. Dan dipilih kebijakan setidaknya harus memenuhi empat butir yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan : By the law, social justice, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi) dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan. 



Ada kebijakan karena adanya problem sosial yang terjadi di masyarakat dan perlu diselesaikan dengan menganut azas keadilan dan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan empat butir yang telah diuraikan di atas, pada akhirnya kebijakan tersebut perlu pengembaangan berkelanjutan. 

Pengertian Kebijakan Menurut Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh (Syafaruddin, 2008: 75): 

Kebijakan (policy) secara etimologi (asal kata) diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota (city). Dapat ditambahkan, kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. 









Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya. 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pengertian kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi. Menurut Arif Rohman, 2009: 107-108): 

Istilah kebijakan dalam dunia pendidikan sering disebut dengan istilah perencanaan pendidikan (educational planning), rencana induk tentang pendidikan (master plan of education), pengaturan pendidikan (educational regulation), kebijakan tentang pendidikan (policy of education) namun istilah-istilah tersebut itu sebenarnya memiliki perbedaan isi dan cakupan makna dari masing-masing yang ditunjukan oleh istilah tersebut . 



Pengertian Kebijakan Pendidikan menurut (Riant Nugroho, 2008: 37): “Sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan”. 

Dengan demikian, kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik dimana konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan di pahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan Negara Bangsa di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan Negara Bangsa secara keseluruhan. 

Pengertian Kebijakan Pendidikan menurut Arif Rohman (2009: 108): 

Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan Negara atau kebijakan publik pada umumnya. kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan. 



Kebijakan pendidikan (educational policy) merupakan keputusan berupa pedoman bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan. 

Berdasarkan pada beberapa pandapat mengenai kebijakan pendidikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan pendidikan merupakan suatu sikap dan tindakan yang diambil seseorang atau dengan kesepakatan kelompok pembuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu persoalan dalam dunia pendidikan. 



c. Implementasi kebijakan pendidikan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh orang pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Berikut pengertian implementasi kebijakan menurut Dwiyanto Indiahono dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik Berbasis Dynamic policy analisys, adalah: 

“Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menetukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah direncanakan”. 



Output adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. Output biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. Outcome adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output kebijakan. Outcomes biasanya diukur setelah keluarnya output atau waktu yang lama pasca implemantasi kebijakan”. (Indiahono, 2009: 143) Dari definisi di atas, jadi implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling menentukan dalam mengetahui hasil dari sebuah kebijakan, kebijakan tersebut berhasil atau berdampak buruk bagi masyarkat. 





d. Dampak kebijakan

Untuk mengetahui sejauhmana sebuah kebijakan mencapai tujuan selalu diikuti oleh evaluasi . Thomas J. Cook dan Frank P. Scioll, Jr.,  dalam Kenneth M. Dolbeare (2002) memberikan penjelasan bahwa analisa dampak kebijakan dengan logika bahwa kebijakan diturunkan dalam sebuah program kerja. Setiap program memiliki tujuan (khusus). Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sebuah aktivitas. Sejauhmana keberhasilan aktivitas tersebut diukur dari ukuran atau kriteria keefektivannya. Dampak kebijakan merupakan akibat dari sebuah kefektifan kebijakan. 

Dampak dalam hal ini terbagi atas dampak primer (primary impact) dan sekunder (secondary impact) yang diharapkan, serta dampak primer dan sekunder yang tidak diharapkan. Dengan kata lain setiap kebijakan memiliki intended impact (dampak yang diinginkan) dan unintended impact (dampak yang tidak diinginkan). 

Penggabungan sekolah atau regrouping  sekolah yang telah dilaksanakan atas kebijakan Pemerintah Daerah tentu ada dampak yang diinginkan (primary impact) yaitu peningkatan mutu pendidikan, sedangkan dampak yang tidak diinginkan (secondary impact) adalah merosotnya mutu pendidikan. Hal itu juga didukung oleh Walle(2004: 1) bahwa dengan regrouping  dapat mengefektifkan pembelajaran seperti dikemukakan berikut: 

project in order to seek out more effective instructional strategies, activities, and curricula in the hope of helping students more easily and more deeply, understand the skills involved in solving mathematical problems which require regrouping. 

proyek untuk mencari strategi yang lebih efektif instruksional , kegiatan , dan kurikulum dengan harapan membantu siswa lebih mudah dan lebih dalam , memahami keterampilan yang terlibat dalam memecahkan masalah matematika yang membutuhkan regrouping.



Regrouping merupakan suatu proyek dalam rangka mencari strategi instruksional yang efektif untuk memecahkan suatu masalah dalam pendidikan terutama sekolah regrouping dan kurikulum dengan harapan dapat membantu siswa lebih mudah dan lebih dalam, dengan memahami keterampilan yang terlibat dalam memecahkan masalah sehingga membutuhkan adanya penggabungan atau regrouping.



2. 2. Kebijakan regrouping  Sekolah 

a. Pengertian Regrouping

Penggabungan sekolah (regrouping) yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan Sekolah (regrouping) SD pada tanggal 16 November 2003 kepada Gubernur Seluruh Indonesia yaitu: (1) Penggabungan (regrouping) SD adalah usaha penyatuan dua unit SD atau lebih menjadi satu kelembagaan dan diselenggarakan dalam satu pengelolaan; (2) Lingkup penggabungan SD meliputi SD yang terdapat antar desa/kelurahan yang sama dan atau di desa/kelurahan yang berbatasan dan atau antar kecamatan yang berbatasan; (3) Sekolah Dasar kemudian disingkat dengan SD adalah bentuk satuan pendidikan dasar milik pemerintah yang menyelenggarakan program pendidikan enam tahun; (4) SD inti adalah SD yang terpilih antara beberapa SD dalam satu gugus sekolah yang berfungsi sebagai pusat pengembangan di dalam gugus SD tersebut; (5) SD imbas adalah anggota satu gugus sekolah yang menjadi binaan SD inti; (6) SD kecil adalah SD di daerah terpencil yang belum memenuhi syarat pembakuan ( Kepmendagri: 2003). 

b. Maksud dan Tujuan Regrouping. 

Dalam pedoman pelaksanaan penggabungan (regrouping) sekolah dasar, dimaksudkan sebagai garis besar acuan bagi instansi yang berwenang melakukan penggabungan SD yang prosesnya berlangsung secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.  Dalam surat yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia perihal tentang pelaksanaan penggabungan (regrouping) dalam petikan suratnya yang berbunyi kegiatan penggabungan (regrouping) ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan guru, peningkatan mutu, efisiensi biaya bagi perawatan gedung sekolah, dan sekolah yang ditinggalkan dimungkinkan penggunaannya untuk rencana pembukuan SMP kecil/SMP kelas jauh atau setara dengan sekolah lanjutan sesuai dengan kebutuhan setempat untuk menampung lulusan SD. Adapun tujuan merger sekolah dasar antara lain : 

(1) Ingin meningkatkan mutu layanan pendidikan untuk masyarakat. 

Dalam arti layanan pendidikan yang bermutu. Bukan hanya layanan pendidikan dengan gedung sekolah yang seadanya. Untuk tahun 70-an bolehlah kita masih berpikir seperti itu, yang penting ada sekolah. bangunan seadanya, guru juga seadanya, dan fasilitas sekolah pun seadanya. Pada era millennium ketiga, mutu layanan pendidikan menjadi satu keharusan, jika kita mengharapkan adanya hasil pendidikan (outcomes) yang bermutu. Quality was at the heart of education. Mutu pendidikan memiliki lima dimensi yang saling kait mengait, yakni: learners, environments, content, processes, dan outcomes. Demikian pesan deklarasi pendidikan untuk semua dari dakar jomtien dan dakar pada tahun 1990. Pembangunan gedung sekolah yang tidak bermutu pada masa lalu telah mewariskan kepada kita gedung-gedung sekolah yang sudah siap roboh. 

(2) Untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. 

Dengan beberapa sekolah yang terdapat dalam satu kompleks gedung sekolah yang sempit menimbulkan indikasi terjadinya proses persaingan yang tidak sehat antara sekolah yang satu dengan yang lain walaupun bila dilihat dari luar tampak rukun dan bersahabat namun sebetulnya ada hal-hal yang tidak patut pada dunia pendidikan, maka sangatlah tepat bila dua sekolah dasar atau lebih yang keberadaannya satu kampus sangatlah perlu di regrouping  jadi satu sekolah. 

Prosedur atau langkah-langkah regrouping langkah-langkah regrouping  atau merger Sekolah yang dikemukakan oleh Suparlan dalam artikel yang berjudul “merger sekolah dasar, begitu perlukah?” yang ditayangkan pada 21 November 2006 antara lain

sebagai berikut: 

(1) Mengadakan sosialisasi kebijakan merger sekolah kepada semua pemangku kepentingan (stakeholders). Langkah pertama ini dilakukan agar para pemangku kepentingan memiliki pemahaman mendalam tentang manfaat merger bagi semua pihak, terutama bagi peserta didik. Dalam kegiatan ini, kita dapat menyerap aspirasinya, keberatan-keberatannya, dan jika perlu apa peran yang dapat disumbangkan untuk ikut bersama membangun sekolah yang lebih maju. Inisiatifnya sudah barang tentu harus dari kepala sekolah. Kalau tidak juga muncul, dapat dari dinas pendidikan tingkat kecamatan atau bahkan tingkat kabupaten. Sudah barang tentu harus dipahami bahwa sosialisasi bukanlah instruksi, bukan pula pemaksaan terselubung. Benar-benar untuk meningkatkan pemahaman secara kritis tentang manfaat kebijakan merger sekolah sebagai strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan;

(2) Jika langkah pertama terdapat respon yang masih negatif, maka strategi lain dapat dilakukan, misalnya mengadakan pendekatan dengan para tokoh masyarakat atau tokoh agama, atau tokoh pendidikan yang ada di daerah tersebut. Jika langkah pertama dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka langkah berikutnya adalah membentuk tim atau kepanitiaan, dengan melibatkan komponen yang terkait. Pembentukan tim atau kepanitiaan ini pun harus dilakukan secara demokratis agar semua stakeholders dapat terakomodasi aspirasinya, dan yang lebih penting adalah agar dapat memberikan peran sertanya secara maksimal dalam penyelenggaraan pendidikan; (3) Mengajukan atau memasukkan program merger sekolah ke dalam program dan kegiatan dinas pendidikan, untuk disetujui oleh pemerintah dan legislatif. Langkah ini penting, karena program merger akan memerlukan konsekuensi anggaran yang mungkin tidak sedikit; (4) Jika program itu telah disepakati, maka langkah berikutnya adalah pelaksanaan program. Fase pelaksanaan program dan monitoring pelaksanaan program juga harus selalu melibatkan semua stakeholder yang sejak awal dilibatkan dalam program ini. Program ini harus dilaksanakan menurut prinsip manajemen modern, yakni demokratis, transparan, dan akuntabel. Jika tidak, maka justru akan terjadilah distrust dari masyarakat, yang untuk membangunnya tidaklah mudah; (5) Pelaporan dan pertanggungjawaban jika program itu telah dapat diselesaikan. Di samping itu, kegiatan pasca pelaksanaan program perlu dilakukan, misalnya monitoring dampak pelaksanaan program tersebut terhadap peningkatan mutu pendidikan, sebagaimana telah disebutkan dalam tulisan ini, yakni lima dimensi mutu pendidikan: yakni 'learners, environments, content, processes, dan outcomes' atau peserta didik, lingkungan, kurikulum atau bahan ajar, proses pendidikan atau proses pembelajaran, dan hasil pendidikan atau hasil belajar peserta didik. 

c. Faktor yang mempengaruhi   regrouping sekolah

Adapun beberapa yang mempengaruhi   dilakukannya penggabungan beberapa SD adalah sebagai berikut: 1) Bahwa berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, kewenangan pendidikan merupakan salah satu kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah. 2) Bahwa berdasarkan penelitian di lapangan terhadap pelaksanaan proses belajar-mengajar pada tingkat sekolah dasar di daerah, beberapa sekolah dasar sulit berkembang sehingga perlu restrukturisasi agar pengelolaan kegiatan belajar mengajar, tenaga kependidikan maupun sarana prasarana dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Penggabungan sekolah seperti yang dijelaskan dalam Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 972/246/2010 Tanggal 17 Mei 2010 tentang penggabungan dan ganti nama kelembagaan sekolah dasar. Adapun yang mempengaruhi   tentang Penggabungan sekolah dasar di kawasan rawan bencana adalah sebagai berikut: (a) bahwa bencana Gunungapi Merapi tahun 2010 menyebabkan beberapa bangunan sekolah dasar rusak sehingga tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan proses belajar mengajar; (b) bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar pada kawasan rawan bencana, perlu dilaksanakan penggabungan sekolah dasar. Menurut Yuda Satriadinata (2012: 4) bahwa: 

Faktor yang mempengaruhi regrouping sekolah antara lain: daerah rawan bencana, jumlah siswa yang kurang, efisiensi tenaga kependidikan, mutu pendidikan kurang, dua sekolah atau lebih terletak  dalam satu kampus,  pemerataan tenaga kependidikan adalah hal yang perlu diperhatikan dalam regrouping sekolah.



Dari  teori tersebut regrouping di SD Negeri Kuncir 2  dengan SD Negeri Trengguli 2 berdasarkan  pada dua SD atau lebih yang berada dalam satu kampus. 

 2.3. Peningkatan Mutu Pendidikan

Mutu banyak dan berbeda maknanya, tidak ada dua orang secara tepat dapat mendefinisikan mutu secara tepat. John Stewart, konsultan di McKinsey mengatakan, “Tidak ada definisi tunggal mengenai mutu. Mutu adalah perasaan menghargai bahwa sesuatu lebih baik daripada yang lain. dengan aspek aktivitas manusia. Mutu juga berarti memfokuskan pada kemampuan menghasilkan produk dan jasa yang semakin baik dengan harga yang semakin bersaing. Mutu juga berarti melakukan hal-hal yang tepat dalam organisasi pada langkah pertama, bukannya membuat dan memperbaiki kesalahan. Dengan memfokuskan hal-hal yang tepat pada kesempatan pertama, organisasi menghindari biaya tinggi yang berkaitan dengan pengerjaan ulang. Mutu dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang memuaskan dan melampui keinginan dan kebutuhan. Definisi ini disebut dengan istilah quality in perception, dalam definisi ini pelanggan adalah pihak yang membuat keputusan terhadap mutu. Dan mereka melakukan penilaian tersebut dengan merujuk pada produk terbaik yang bisa bertahan dalam persaingan. Istilah pelanggan dalam pendidikan terbagi antara pelanggan internal dan pelanggan eksternal,  pelanggan internal adalah guru dan staf sedangkan pelanggan eksternal adalah pelajar, orangtua, masyarakat, sponsor, dan kepala daerah. 

Bagi setiap institusi,  mutu adalah agenda utama dan meningkatkan mutu merupakan tugas yang paling penting . Organisasi –organisasin terbaik baik milik pemerintah maupun swasta memahami mutu dan mengetahui rahasianya. Menemukan sumber mutu adalah petualangan yang penting. Sesungguhnya dalam dunia pendidikan ada banyak sumber mutu dalam pendidikan misalnya sarana gedung yang bagus, guru yang terkemuka, nilai moral yang tinggi, hasil ujian yang memuaskan, spesialisasi atau kejuruan, dorongan orangtua, bisnis dan komunitas lokal, sumber daya yang melimpah, aplikasi teknologi mutakhir, kepemimpinan yang baik dab efektif, perhatian terhadap pelajar dan anak didik, kurikulum yang memadai, atau kombinasi dari faktor –faktor tersebut ( Edward Sallis: 2006: 30) 

W. Edwards Deming (2001) menyatakan bahwa implementasi konsep mutu dalam sebuah organisasi memerlukan perubahan dalam filosofi yang ada di sekitar manajemen. Deming mengusulkan empat belas butir pemikiran yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan mutu dan produktivitas suatu organisasi juga dalam bidang pendidikan. Keempat belas butir pemikiran tersebut adalah: 1). Ciptakan sebuah usaha peningkatan produk dan jasa; 2). Adopsi falsafah baru; 3). Hindari ketergantungan pada iinspeksi massa untuk mencapai mutu; 4). Akhiri praktek menghargai bisnis dengan harga; 5). Tingkatkan secara konstan sistem produksi dan jasa; 6). Lembagakan metode pelatihan yang modern di tempat kerja; 7) Lembagakan kepemimpinan; 8). Hilangkan rasa takut; 9). Pecahkan hambatan di antara area staf; 10). Hilangkan slogan, nasihat, dan target untuk tenaga kerja; 11). Hilangkan kuota numerik; 12). Hilangkan kendala-kendala yang merampas kebanggaan diri atas keahliaannya; 13). Lembagakan program pendidikan dan pelatihan yang kokoh; 14). Tempatkan setiap orang dalam tim kerja agar dapat melakukan transformasi, ke empatbelas poin tersebut merupakan kombinasi filsafat baru tentang mutu dan seruan terhadap manajemen untuk merubah pendekatannya, pendekatan mencegah lebih baik daripada mengobati, itulah cara menjamin pengembangan mutu. Deming juga mengemukakan lima penyakit yang signifikan dalam konteks pendidikan yaitu 1). kurang konstannya pendidikan; 2). Pola pikir jangka pendek; 3). evaluasi prestasi individu melalui proses penilaian atau tinjauan kerja tahunan; 4). rotasi kerja yang terlalu tinggi; 5). Manajemen yang menggunakan prinsip angka yang tampak . 

Selain Filsafat mutu dalam manajemen pendidikan,  lima penyakit dalam konteks pendidikan juga ada kegagalan mutu, kegagalan mutu dalam pendidikan sebab-sebab umum adalah desain kurikulum yang lemah, bangunan yang tidak memenuhi syarat, lingkungan kerja yang buruk, sistem dan prosedur yang tidak sesuai, jadwal kerja yang serampangan, sumberdaya yang kurang, pengembangan tenaga pendidik yang tidak memadai, prosedur dan aturan yang tidak diikuti atau ditaati ( Fandy Tjiptono: 2001: 32). 

Untuk meraih mutu menurut Philip Crosby adalah komitmen manajemen (Management Comitment), membangun tim (Quality Improvement Team), pengukuran mutu (Quality Measurement), mengukur biaya mutu (The cost of quality), membangun kesadaran mutu (Quality Awareness), kegiatan perbaikan (Corrective acctions), perencanaan tanpa cacat (zero defect plannings), pelatihan pengawas (Supervisor planning), penyusunan tujuan (goal settings), penghapusan sebab kesalahan (error cause removal), pengakuan (recognitions), mendirikan dewan-dewan mutu (quality councils), lakukan lagi (Do it Over Again). Program peningkatan mutu adalah proses yang tidak pernah berakhir, ketika tujuan program telah tercapai,  maka program tersebut harus dimulai lagi (Edward Sallis: 2006). 

Pengertian mutu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu segi normatif dan segi deskriftif. Dalam arti normatif,  mutu ditentukan berdasarkan yang mempengaruhi   instrinsik dan ekstrinsik . Berdasarkan kriteria intrinsik,  mutu pendidikan merupakan produk pendidikan yakni manusia terdidik sesuai standar ideal. Sedangkan berdasarkan kriteria ekstrinsik, pendidikan merupakan untuk mendidik tenaga kerja terlatih. Adapun dalam arti deskriftif,  mutu ditentukan berdasarkan keadaan senyatanya misalnya hasil tes prestasi belajar. Dengan demikian, mutu pendidikan adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademis dan ekstra kurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan pembelajaran tertentu( Marus Suti: 2011). 

Komponen yang terkait dengan mutu pendidikan adalah kesiapan dan motivasi siswa, kemampuan guru profesional dan kerjasama dalam organisasi sekolah, Kurikulum yang meliputi relevansi isi dan operasional proses pembelajarannya, sarana dan prasarana,  partisipasi masyarakat dalam pengembangan program –program pendidikan sekolah. 

Pendekatan yang perlu diperhatikan dalam peningkatan mutu pendidika yaitu perbaikan secara terus menerus (continuous improvement), menentukan standar mutu (quality assurance),  Perubahan culture (change of culture), perubahan organisasi (upside down organization), mempertahankan hubungan dengan pelanggan (keeping close to the customer). Dalam manajemen berbasis sekolah,  guru dan stafjustru dipandang sebagai pelanggan internal,  sedaanagkan pelajar, orangtua pelajar, masyarakat umum,  termasuk pelanggan eksternal, maka pelanggan baik internal maupun eksternal harus terpusatkan melalui interval kreatifsi pimpinan institusi pendidikan. 

Indikator atau kriteria Sekolah yang bermutu : 

Sekolah bermutu adalah sekolah yang mengukur seberapa banyak tujuannya tercapai. Ukuran sekolah bermutu yang diyakini kebanyakan manusia hari ini seringkali melupakan esensi dan substansi ukuran bermutu yang sebenarnya, karena sekarang sudah bergerak kepada ukuran-ukuran umum, seperti, 

· Dimensi gedung/fisik bangunan

· Ragam fasilitas

· Kemudahan akses angkutan umum

· Pembiayaan, dimana sekolah bagus diidentikkan dengan sekolah yang mahal, sementara pihak lain menganggap bahwa sekolah murah-lah yang terbaik. 

· Kualitas lulusan. Salah satu keinginan orang tua adalah tidak menginginkan anak yang nakal, dan untuk ukuran kota besar seperti Jakarta, definisi nakal saat ini tinggal 2 (dua) jenis, yakni tidak mabuk dan tidak tawuran. Maka harapan orang tua untuk menyekolahkan anaknya dalam hal ini tinggal mengukurnya dengan apakah anaknya selama sekolah tidak mabuk dan tidak melakukan tawuran. 

Saat ini, pandangan orang banyak sering dijadikan kebenaran. Padahal dalam filsafat, kebenaran tidak ditentukan oleh data melainkan oleh argumen. Apakah ukuran-ukuran di atas sudah tepat sebagai parameter memutuskan ukuran mutu sebuah sekolah, sehingga kita dengan nyaman menitipkan anak kita beberapa jam setiap harinya untuk dididik di sekolah tersebut. Dalam hal ini yang seharusnya menjadi indikator keberhasilan sebuah sekolah, dan kemudian nantinya akan diurutkan dari yang tertinggi secara kepentingan. 

Di dalam proses menemukan indikator-indikator ini, ada pilihan yang bersifat universal sehingga menjadi indikator dalam filosofi, karena kebenaran filsafat haruslah kebenaran yang universal. Sifat universal itu sendiri bisa terbagi atas universal teoretis (pemikiran) dan universal praktis. Universal praktis umumnya lebih hebat karena sudah pasti datang dari sebuah universal teoretis, dan biasanya sudah logis, dan sesuai kenyataan. Kalau tidak bisa ditemukan lagi dari sesuatu yang bersifat universal praktis, maka pilihan kita tinggal pada universal teoretis. Hemat saya, fisik bangunan tidak akan pernah menjadi hal penting dalam proses belajar mengajar dan prestasi siswa. Proses transformasi nilai dan pengetahuan dapat dilakukan tanpa harus menggunakan sekat. Belajar di alam terbuka menjadi salah satu konsep yang diminati oleh sebagian pihak dewasa ini. 

Hal yang sama tidak akan berlaku dengan ragam fasilitas dan kemudahan akses angkutan umum. Ragam fasilitas yang tersedia umumnya hanya melahirkan keterampilan dan kecerdasan manusia, bukan manusia yang cerdas. Persoalan kemudahan akses mungkin penting ketika mempertimbangkan aspek keamanan, efektifitas dan efisiensi, namun hal ini bukan indikator yang sangat menentukan mutu sebuah sekolah. 

Pembiayaan memang menjadi tema sensitif dalam dunia pendidikan. Ukuran ini sebenarnya amat dipengaruhi tingkat ekonomi seseorang dan bersifat relatif. Manajemen pendidikan modern seharusnya sudah dapat mengatasi hal ini, ketika pesantren justeru telah memberikan teladannya sejak puluhan tahun yang lalu. Bagi dari solusi akan hal ini dapat diatasi dengan pengembangan usaha sekolah melalui koperasi, mendorong subsidi pemerintah, kerjasama CSR (Corporate Social Responsibility) korporasi, donasi dari jaringan Komite Sekolah, dan kemudian sisanya baru dibebankan kepada para orang tua siswa. Subsidi Pemerintah tentunya bisa mengambil porsi yang cukup signifikan mengingat sektor pendidikan menjadi sektor utama dalam pengelolaan sebuah negara dan sejalan dengan kebijakan Pendidikan Nasional. 

Berbicara tentang kualitas lulusan, maka disinilah sebenarnya mutu sebuah sekolah akan diuji. Tentu tidak cukup bijak jika menggantungkan hasil seorang anak yang tidak nakal dari sebuah sekolah, karena kenakalan tidak sepenuhnya tanggung jawab sekolah, akan tetapi lingkungan rumah tangga sebagai institusi pendidikan terkecil dan terpenting, sangat berperan dalam membentuk kepribadian seorang anak, meski orang tua yang nakal sekalipun ingin anaknya tidak nakal seperti dirinya. Ketidaknakalan seorang anak juga belum tentu merefleksikan pengetahuannya akan hakikat kenakalan, karena boleh jadi terlihat baik di sekolah dan keluarga, namun menjadi berbeda 1800 di luar kedua lingkungan tersebut. Lebih lanjut, apakah lulusan yang dihasilkan sekedar memiliki keterampilan dan kecerdasan belaka, ataukah lebih substansial dan esensial lagi yakni menjadi manusia yang cerdas dan berkarakter. Hal ini sangat ditentukan oleh kurikulum yang dianut, proses penerapannya, dan evaluasi berkesinambungannya. 

Di dalam pasal 2 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditegaskan bahwa Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya di pasal 3, disebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kita dapat melihat adanya indikator-indikator penting di dalamnya yang merupakan nilai yang universal, yang berlaku bagi semua orang, zaman, dan tempat, yang merupakan turunan dari falsafah negara yakni Pancasila dan turunan operasionalnya berupa UUD 1945. Indikator-indikator sebagaimana amanat pasal 3 di atas dapat tercapai manakala kurikulum yang dimiliki sekolah menganut karakteristik integral dan holistik. Pendidikan tidak memfokuskan seluruh perhatiannya pada aspek rohani atau akhlak saja, atau aspek pemikiran rasional saja, atau aspek pelatihan fisik dan kemiliteran saja, atau aspek pendidikan sosial saja, akan tetapi keseluruhan aspek tersebut harus terakomodir di dalam kurikulum sekolah. Maka pendidikan yang dilakukan adalah untuk segenap eksistensi manusia; baik akal dan hati, rohani dan jasmani, akhlak dan perilaku, sebagaimana pendidikan harus mampu menyiapkan manusia untuk menghadapi kehidupan dengan segala dinamikanya, suka dan duka, perang dan damai, dan menyiapkannya untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan keburukannya, dengan segala pahit dan manisnya. Sebagaimana Pasal 30 ayat 2. bahwa pendidikan keagamaan berfungsi  mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama, maka porsi pengajaran agama 2 jam setiap pekan menjadi amat sangat kurang, terlebih ketika beban ini hanya diserahkan pada guru agama saja, dan tidak menjadi spirit institusi sekolah secara keseluruhan bersama seluruh pelaku pendidikan di dalamnya, baik melalui keteladanan dan pembiasaan secara terusmenerus sehingga melahirkan pationate, integrity, dan excellence pada diri setiap individu siswa. 

Maka indikator utama sekolah yang bermutu itu adalah ketika kurikulum yang digunakan menyentuh aspek akal, jasmani, dan rohani. Di dalam pasal 36 ayat 3 UU No. 20/2003, Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: 

a. peningkatan iman dan takwa;

b. peningkatan akhlak mulia;

c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;

d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;

e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;

f. tuntutan dunia kerja; g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; h. agama; i. dinamika perkembangan global; dan j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. 

Namun kurikulum di dalam UU ini, belum memperhatikan aspek pengembangan jasmani secara teknis dan operasional. Oleh karenanya, bermutunya sebuah sekolah tidak sebatas karena para siswanya tidak ada yang nakal, akan tetapi lebih jauh lagi, siswa yang sehat jasmani dan emosi yang stabil, cerdas, dan berakhlak teladan, yang kesemuanya terlahir dari penanaman keimanan yang kokoh sebagai representasi dari Sila 1 Pancasila, falsafah negara kita, Republik Indonesia. 

Merujuk pada pemikiran Edward Sallis, Sudarwan Danim (2006) mengidentifikasi ciri-ciri sekolah bermutu, yaitu: 

1. Sekolah berfokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal. 

2. Sekolah berfokus pada upaya untuk mencegah masalah yang muncul, dengan komitmen untuk bekerja secara benar dari awal. 

3. Sekolah memiliki investasi pada sumber daya manusianya, sehingga terhindar dari berbagai “kerusakan psikologis” yang sangat sulit memperbaikinya. 

4. Sekolah memiliki strategi untuk mencapai kualitas, baik di tingkat pimpinan, tenaga akademik, maupun tenaga administratif. 

5. Sekolah mengelola atau memperlakukan keluhan sebagai umpan balik untuk mencapai kualitas dan memposisikan kesalahan sebagai instrumen untuk berbuat benar pada masa berikutnya. 

6. Sekolah memiliki kebijakan dalam perencanaan untuk mencapai kualitas, baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. 

7. Sekolah mengupayakan proses perbaikan dengan melibatkan semua orang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya. 

8. Sekolah mendorong orang dipandang memiliki kreativitas, mampu menciptakan kualitas dan merangsang yang lainnya agar dapat bekerja secara berkualitas. 

9. Sekolah memperjelas peran dan tanggung jawab setiap orang, termasuk kejelasan arah kerja secara vertikal dan horizontal. 

10. Sekolah memiliki strategi dan kriteria evaluasi yang jelas. 

11. Sekolah memandang atau menempatkan kualitas yang telah dicapai sebagai jalan untuk untuk memperbaiki kualitas layanan lebih lanjut. 

12. Sekolah memandang kualitas sebagai bagian integral dari budaya kerja. 

13. Sekolah menempatkan peningkatan kualitas secara terus menerus sebagai suatu keharusan

Dari ciri-ciri sekolah yang bermutu tersebut kebijakan regrouping  sekolah dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pelayanan yang bermutu sehingga mutu pendidikan di Indonesia meningkat, dengan meningkatnya mutu pendidikan maka akan mengahsilkan lulusan yang berkualitas juga. 



2.4. Efektifitas sekolah

2.4.1. Pengertian Efektivitas Sekolah

Kajian sejumlah literatur yang membahas tentang Efektivitas Sekolah akan dijumpai rumusan pengertian yang bermacam-macam. Efektivitas Sekolah menurut Taylor adalah sekolah yang semua sumber dayanya diorganisasikan dan dimanfaatkan untuk menjamin semua siswa, tanpa memandang ras, jenis kelamin, maupun status sosial-ekonomi, dapat mempelajari materi kurikulum yang esensial di sekolah itu. Rumusan pengertian ini lebih diorientasikan pada pengoptimalan pencapaian tujuan pendidikan sebagaimana termuat kurikulum. 

Pengertian lain tentang Efektivitas Sekolah dikemukakan oleh Cheng, yakni Efektivitas Sekolah menunjukkan pada kemampuan sekolah dalam menjalankan fungsinya secara maksimal, baik fungsi ekonomis, fungsi sosial-kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya maupun fungsi pendidikan. Fungsi ekonomis sekolah adalah memberi bekal kepada siswa agar dapat melakukan aktivitas ekonomi sehingga dapat hidup sejahtera. Fungsi sosial kemanusiaan sekolah adalah sebagai media bagi siswa untuk beradaptasi dengan kehidupan masyarakat. Fungsi politis sekolah adalah sebagai wahana untuk memperoleh pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Menurut Mortimore (2001: 9) pengembangan sekolah berkaitan dengan efektivitas sekolah yang didefinisiskan seperti berikut. 

 one in which pupils progress further than might be expected from consideration of its intake. Whilst this definition provides the basis for conceptualizing school effectiveness studies and indeed for designing an appropriate methodology for school comparisons, some further points concerning effectiveness need to be made. 

Di mana siswa kemajuan lebih jauh dari yang diharapkan dari yang mempengaruhi   asupan nya . Sementara definisi ini memberikan dasar untuk mengkonsep studi efektivitas sekolah dan memang untuk merancang metodologi yang tepat untuk perbandingan sekolah , beberapa poin lebih lanjut mengenai efektivitas perlu dibuat .



Siswa akan lebih maju dan efektif karena ada konsep dari sekolah tentang efektifitas dan metodologinya, dengan konsep yang telah dibuat dan direncanakan sekolah maka sekolah akan lebih efektif, dan mutu pendidikan di sekolah akan lebih baik, dengan sekolah yang bermutu maka akan tumbuh dan berkembang budaya sekolah.

Fungsi budaya adalah media untuk melakukan transmisi dan transformasi budaya. Adapun fungsi pendidikan adalah sekolah sebagai wahana untk proses pendewasaan dan pembentukan kepribadian siswa. Fungsi-fungsi tersebut ada yang menjadi fungsi umum (notice function) dalam arti berlaku bagi semua jenis dan/atau jenjang sekolah, dan adapula yang lebih menonjol pada jenis-jenis sekolah tertentu (distinctive function), seperti pada sekolah-sekolah yang memiliki ciri keagamaan, sekolah-sekolah kejuruan, atau jenis-jenis sekolah lainnya. Oleh karena kata efektif itu sendiri mengandung pengertian tentang derajat pencapaian tujuan yang ditetapkan, maka upaya perumusan konstruk dan indicator efektivitas sekolah tidak dapat dilepaskan dari konsep tentang kemampuan (kompetensi) yang hendak dikembangkan melalui pendidikan di sekolah. 

Dengan memperhatikan empat pilar pendidikan learning to know (belajar mengetahui), learning to do (belajar melakukan), learning to be (belajar pribadi yang utuh), learning to live together (belajar hidup bersama)  berbagai kelemahan yang berkembang di masyarakat, dengan mempertimbangkan akar budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, maka sekolah di Indonesia seharusnya dikembangkan untuk membantu siswanya menguasai kompetensi yang berguna bagi kehidupannya di masa depan, yaitu: (a) kompetensi keagamaan, meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan keagamaan yang diperlukan untuk dapat menjalankan fungsi manusia sebagai hamba Allah yang Maha Kuasa dalam kehidupan sehari-hari, (b) kompetensi akademik, meliputi pengetahuan, sikap, kemampuan, dan keterampulan yang diperlukan untuk dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi sesuai dengan jenjang pendidikannya, (c) kompetensi ekonomi, meliputi pengetahuan, sikap dan keterampulan yang diperlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi agar dapat hidup layak di dalam masyarakat, dan (d) kompetensi sosial pribadi, meliputi pengetahuan, system nilai, sikap, dan keterampilan untuk dapat hidupadaptif sebagai warga negara dan warga maysarakat internasional yang demokratis. 

Sekolah harus dipahami sebagai satu kesatuan system pendidikan yang terdiri atas sejumlah komponen yang saling bergantung satu sama lain. Dengan demikian, pengembangan kompetensi pada diri siswa tidak dapat diserahkan hanya pada kegiatan belajar-mengajar (KBM) di kelas, melainkan juga pada iklim kehidupan dan budaya sekolah secara keseluruhan. Setiap sekolah sebagai satu kesatuan diharapkan mampu memberikan pengalaman belajar kepada seluruh siswanya untuk menguasai keempat kompetensi di atas sesuai dengan jenjang kependidikannya dan misi khusus yang diembannya. 

Secara teoritik, penilaian efektivitas sekolah dilakukan dengan cara mengkaji bagaimana seluruh komponen sekolah itu berinteraksi satu sama lain secara terpadu dalam mendukung keempat kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Namun, pada prakteknya, pandangan yang holistic ini sulit diimplementasikan secara sempurna karena keterbatasan pendekatan penilaian yang dapat digunakan. Oleh karena itu, pengertian penilaian Efektivitas Sekolah dirumuskan sebagai penilaian terhadap keoptimalan berfungsinya setiap komponen sekolah dalam mendukung penguasaan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. 



2.4.2 Efektivitas Sekolah Dalam Berbagai Perspektif

a. Efektivitas Sekolah dalam Perspektif Mutu Pendidikan

Penyelenggaraan layanan belajar bagi peserta didik biasanya dikaji dalam konteks mutu pendidikan yang erat hubungannya dengan kajian kualitas manajemen dan Efektivitas Sekolah. Di lingkungan system persekolahan, konsep mutu pendidikan dipersepsi berbeda-beda oleh berbagai pihak. Menurut persepsi kebanyakan orang (orang tua dan masyarakat pada umumnya), mutu pendidikan di sekolah secara sederhana dilihat dari perolehan nilai atau angka yang dicapai seperti ditunjukkan dalam hasil-hasil ulangan dan ujian. Sekolah dianggap bermutu apabila para siswanya sebagian besar atau seluruhnya, memperoleh nilai atau angka yang tinggi, sehingga berpeluang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Persepsi tersebut tidak keliru apabila nilai atau angka tersebut diakui sebagai representasi dari totalitas hasil belajar, yang dapat dipercaya menggambarkan derajat perubahan tingkah laku atau penguasaan kemampuan yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Dengan demikian, hasil pendidikan yang bermutu memiliki nuansa kuantitatif dan kualitatif. Artinya, disamping ditunjukkan oleh indikator seberapa banyak siswa yang berprestasi sebagai mana dilihat dalam perolehan nilai yang tinggi, juga ditunjukkan oleh seberapa baik kepemilikian kualitas pribadi para siswanya, seperti tampak dalam kepercayaan diri, kemandirian, disiplin, kerja keras dan ulet, terampil, berbudi pekerti, beriman dan bertaqwa, bertanggung jawab sosial dan kebangsaan, apresiasi, dan lain sebagainya. Analisis di atas memberikan pemahaman yang jelas bahwa konsep Efektivitas Sekolah berkaitan langsung dengan mutu kinerja sekolah. 

Kemampuan professional guru direfleksikan pada mutu pengalaman pembelajaran siswa yang berinteraksi dalam kondisi proses belajar mengajar. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh: (1) tingkat penguasaan guru terhadap bahan pelajaran dan penguasaan struktur konsep-konsep keilmuannya, (2) metode, pendekatan, gaya/seni dan prosedur mengajar, (3) pemanfaatan fasilitas belajar secara efektif dan efisien, (4) pemahaman guru terhadap karakteristik kelompok perorangan siswa, (5) kemampuan guru menciptakan dialog kreatif dan menciptakan lingkunganbelajar yang menyenangkan, dan (6) kepribadian guru. Atas dasar analisis tersebut, maka upaya guru untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah harus disertai dengan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan professional dan memperbaiki kualitas kepribadian gurunya. 

Pada tingkat sekolah, upaya tersebut ditunjukkan dalam kegiatan-kegiatan berikut, yaitu: (1) interaksi kolegialitas di antara guru-guru, (2) pemahaman proses-proses kognitif dalam penyelenggaraan pengajara, (3) penguasaan struktur pengetahuan mata pelajaran, (4) pemilikian pemahaman dan penghayatan terhadap nilai, keyakinan, dan standar, serta(5) keterampilan mengajar, dan (6) pengetahuan bagaimana siswa belajar. 

Fasilitas belajar menyangkut ketersediaan hal-hal yang dapat memberikan kemudahan bagi perolehan pengalaman belajar yang efektif dan efisien. Fasilitas belajar yang sangat penting adalah laboratorium yang memenuhi syarat bengkel kerja, perpustakaan, komputer, dan kondisi fisik lainnya yang secara langsung mempengaruhi kenyamanan belajar. 

Budaya sekolah adalah seluruh pengalaman psikologis para siswa (sosial, emosional, dan intelektual) yang diserap oleh mereka selama berada dalam lingkungan sekolah. Respon psikologis keseharian siswa terhadap hal-hal seperti cara-cara guru dan personil sekolah lainnya bersikap dan berprilaku (layanan wali kelas dan tenaga adminstratif ), implementasi kebijakan sekolah, kondisi dan layanan warung sekolah, penataan keindahan, kebersihan dan kenyamanan kampus, semuanya membentuk budaya sekolah. Budaya sekolah merembes pada penghayatan psikologis warga sekolah termasuk siswa, yang pada gilirannya membentuk pola nilai, sikap, kebiasaan dan prilaku. Aspek penting yang turut membentuk budaya sekolah adalah kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan sekolah yang efektif merupakan sumber nilai dan semangat, sumber tatanan dan prilaku kelembagaan yang berorientasi kea rah dan sejalan dengan pencapaian visi dan misi kelembagaan, memiliki kemampuan konseptual, memiliki keterampilan dan seni dalam hubungan antar manusia, menguasai aspek-aspek tekhnis dan substantif pekerjaannya, memiliki semangat untuk maju serta memiliki semangat mengabdi dan karakter yang diterima lingkungannya. 

Efektivitas Sekolah dalam perspektif mutu pendidikan dapat dikatakan bahwa sekolah yang efektif adalah sekolah yang: (1) memiliki masukan siswa dengan potensi yang sesuai dengan tuntutan kurikulum, (2) dapat menyediakan layanan pembelajaran yang bermutu, (3) memiliki fasilitas sekolah yang menunjang efektivitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar, (4) memiliki kemampuan menciptakan budaya sekolah yang kondusif sebagai refleksi dari kinerja kepemimpinan professional kepala sekolah. 



b. Efektivitas Sekolah dalam Perspektif Manajemen

Manajemen sekolah merupakan proses pemanfaatan seluruh sumber daya sekolah yang dilakukan melalui tindakan yang rasional dan sistematik (mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengerahan tindakan, dan pengendalian) untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Tindakan-tindakan manajemen tersebut bersumber pada kebijakan dan peraturan-peraturan yang disepakati bersama yang diwujudkan dalam bentuk sikap, nilai, dan prilaku dari seluruh orang yang terlibat di dalamnya. 

Tindakan-tindakan manajemen tidak berlangsung dalam satu isolasi, melainkan terjadi dalam satu keutuhan kompleksitas system. Apabila dilihat dalam perspektif ini, maka dimensi Efektivitas Sekolah meliputi: (a) Layanan belajar bagi siswa, (b) pengelolaan dan layanan siswa, (c) sarana dan prasarana sekolah, (d) program dan pembiayaan, (e) Partisipasi masyarakat, dan (f) Budaya sekolah. Indikator-indikator Efektivitas Sekolah dari keenam dimensi ini dapat dilihat pada laporan penelitian. 

c. Efektivitas Sekolah dalam Perspekti Teori Organisme

Efektivitas Sekolah mampu mewujudkan apa yang disebut sebagai “self renewing schools” atau “adaptive school”, atau disebut juga sebagai “learning organization” yaitu suatu kondisi dimana kelembagaan sekolah sebagai satu entitas mampu menangani permasalahan yang dihadapinya sementara menunjukkan kapabilitasnya dalam berinovasi. Menurut teori organisme, dunia ini bukan benda mati, melainkan merupakan suatu energi yang memiliki kapasitas berubah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam perspektif ini, maka bentuk kehidupan apa pun hanya akan mampu bertahan apabila organisme itu mampu memberikan respon yang tepat untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. 

Kondisi ini berlaku untuk sekolah, dimana Garmston dan Wellman menyebutnya sebagai “the Adaptive Organism”. Untuk bisa adaptif, sekolah sebagai organisasi harus secara terus menerus mempertanyakan dua hal yang esensial, yaitu: (1) Apakah yang menjadi hakikat keberadaan sekolah, dan (2) apakah yang menjadi tujuan utamanya. 

 





d. Konstruksi Efektivitas Sekolah

Di negara-negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang dan Australia, penelitian tentang Efektivitas Sekolah telah menghasilkan sejumlah temuan tentang berbagai ciri dan indikator Efektivitas Sekolah. Ciri-ciri dan indikator-indikator itu bisa digunakan sebagai dasar untuk mengenali atau bahkan untuk mengembangkan instrumen penilaian Efektivitas Sekolah. Ciri-ciri dan indikator keefektifan sekolah berdasarkan hasil penelitian di Amerika Serikat yang dilakukan di Glendale Union High School, Amerika Serikat telah menghasilkan rumusan tentang ciri-ciri dan indikator keefektifan sekolah sebagai berikut Tujuan sekolah dinyatakan secara jelas, Pelaksanaan kepemimpinan pendidikan yang kuat dengan indikator Bisa dihubungi dengan mudah bersikap responsif kepada guru, staf, dan siswa responsif kepada orang tua dan masyarakat, melaksanakan kepemimpinan yang terfokus pada pembelajaran menjaga agar rasio antara guru/siswa sesuai dengan rasio ideal ekspektasi guru dan staf tinggi; ada kerja sama kemitraan antara sekolah, orang tua dan masyarakat; Kemajuan siswa sering dimonitor; menekankan kepada keberhasilan siswa dalam mencapai keterampilan aktifitas yang 





esensial, Komitmen yang tinggi dari SDM sekolah terhadap program pendidikan.
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Tuntutan sekolah adalah sekolah yang efektif dan bermutu, namun SD Negeri Kuncir 2 dan SD Negeri Trengguli 2 yang satu lokasi atau satu kampus ada kendala yaitu dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) terjadi persaingan yang tidak sehat, karena ada perebutan peserta didik baru dan ada ketidakharmonisan antar guru yang mengganggu pendidikan. 

Apabila pendidikan terganggu, maka mutu pendidikan juga terpengaruh pada SD Negeri Trengguli 2 menurut masyarakat mutunya kurang baik dibanding SDN Kuncir 2 terbukti dalam penerimaan peserta didik baru lebih banyak. Dari fenomana pendidikan tersebut sangatlah tepat ada kebijakan regrouping  sekolah, dengan regrouping  sekolah memang ada dampak kebijakan tersebut, dari analisa penulis dampak dari regrouping  sekolah adalah sekolah lebih efektif dan bermutu, maka mutu pendidikan meningkat. 









































JUDUL DAMPAK REGROUPING  SEKOLAH DALAM PENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SD NEGERI KUNCIR 2 KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK 

Kisi-kisi

Teknik pegumpulan data : 

		NO

		Dimensi

		indikator

		item

		Pengumpulan data



		1

		Keefektifitas regrouping  sekolah

		1. Layanan belajar bagi siswa

2. Mutu mengajar guru

3. Kenyamanan ruang kelas

4. Ketersediaan fasilitas kelas

5. Sarana dan prasarana sekolah

6. Partisipasi masyarakat

7. Budaya sekolah

		Buku Keliling A & B, RPP Daftar nilai, daftar kelas, 

Buku Inventaris, KIB 

Buku Inventaris, KIB

Pentaan ruang, gedung, lahan

Buku aduan masyarakat, SPI

tata tertib, Pembiasaan siswa

		Observasi, studi dokumentasi, wawancara



		2

		Faktor-faktor regrouping  sekolah

		1. Dua atau lebih Sekolah satu kampus

2. Kekurangan murid



		Lingkungan sekolah, Geung 

PPDB, Data sekolah

		Observasi, wawancara



		3

		Manfaat regrouping  sekolah

		1. Sarana dan prasarana

2. Guru

3. Siswa

4. Layanan belajar mengajar

5. Mutu mengajar guru

		Buku Inventaris, Gedung

DP-3, PKG

Layanan BK, ekstra kurikuler

RPP, administrasi kelas

PKG, Buku Supervisi

		Observasi, wawancara



		4

		Indikator sekolah bermutu

		1. Fokus pada pelayanan

2. Bekerja dengan benar

3. mempunyai strategi 

4. ada umpan balik

		 PBM, jurnal 

DP-3, administrasi kelas

Visi Misi, RKT-RKAS



		Observasi, wawancara









