
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4. 1. GAMBARAN LOKASI DAN SUBYEK PENELITIAN

4. 1. 1. Gambaran Lokasi penelitian : 

Lokasi penelitian adalah di SD Negeri Kuncir 2 

Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, yang terletak 

di Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam kabupaten Demak 

adalah sekolah hasil regrouping dari SD Negeri Trengguli 2 

pada tahun 2010 yaitu berdasarkan Keputusan Bupati 

Demak Nomor 972/246/2010 tanggal 17 Mei 2010, 

SD Negeri Kuncir 2 berdiri pada tahun 1980 dengan 

Nomor Statistik Sekolah(NSS): 1010321060041,  Nomor 

Induk Sekolah(NIS): 100400 dan Nomor Pokok Standar 

Nasional (NPSN): 2031975  mempunyai personalia 

sejumlah 22 orang terdiri dari 1 Kepala sekolah, 12 orang 

Guru Kelas (7 PNS dan 5 Wiyata bakti), 2 orang Guru 

Penjasorkes (1 PNS dan 1 Wiyata baakti), 4 orang guru 

agama (semua rangkapan), 2 orang guru Mulok, 1 orang 

penjaga SD(Wiyata), serta mempunyai siswa 285 anak 

yang terbagi dalam 12 rombongan kelas (rombel) kelas 1 

sampai 6 paralel A dan B. 

Desa Kuncir terletak di jalan Trengguli – Demung 

Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, 

masyarakatnya pada umumnya petani namun sambil 

bertani warga Kuncir mempunyai usaha pengumpul dan 

pengepul barang-barang bekas (rosok) yang diambil dari 

luar desa, luar Kecamatan,  dan luar Kabupaten Demak 



bahkan ada yang buka cabang di luar Propinsi maupun di 

Luar Pulau Jawa. 

1.1.2. Deskripsi Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah Kepala Sekolah SD Negeri 

Kuncir 2 yang telah menjabat Kepala sekolah selama 6 

tahun yaitu 3 tahun sebelum regrouping dan 3 tahun 

setelah regrouping, jadi Kepala Sekolah tersebut 

mengetahui prestasi, mutu pendidikan sebelum dan 

sesudah regrouping. 

Komite Sekolah SD Negeri Kuncir 2 adalah Bapak 

Hadi Prawoto rumahnya dekat sekolah, beliau aktif 

memotivasi Kepala Sekolah, dan guru untuk 

mengembangkan dan memajukan sekolah. 

Guru yang menjadi subyek penelitian adalah Bapak 

Budiyanto yang merupakan guru senior di SD Negeri 

Kuncir 2 dan berprestasi dalam menorehkan prestasi 

anak didik sehingga siswa SD Negeri Kuncir 2 berprestasi 

setelah adanya regrouping  sekolah. 

4. 2. Langkah-langkah penelitian

Penelitian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: pengumpulan data(data coolection), reduksi 

data(Data reduction), display data, verifikasi dan 

penegasan kesimpulan (conclution drawing and 

verification).

4. 3. Deskripsi hasil penelitian

4. 3. 1. Keefektifan regrouping  sekolah



Dari hasil penelitian, regrouping  sekolah berdampak pada 

prestasi siswa terdapat peningkatan,  datanya sebagai 

berikut : 

a. Lomba Akademik 

No Nama lomba Nama Siswa Tahun Prestasi

1 Olimpiade IPA Sandy Ryan 
Irawan

2010 Juara I 
kecamatan

2 LCC Latifatul Afidah,  
devita Sari, Siti 
Shofiyatul L

2011 Juara I 
Kecamatan

3 Olimpiade 
Matematika

Devita Sari 2011 Juara 4 
Kabupaten

4 Olimpiade IPA Siti Shofiyatul L 2011 Juara I 
Kecamatan

5 Siswa Berprestasi Ari Widianti 2012 Juara I 
Kecamatan

6 Olimpiade 
Matematika

Ari Widianti 2012 Juara I 
Kecamatan

7 LCC Ari Widianti, M. 
Arrasyid, Cs

2012 Juara 4 
Kabupaten

8 Olimpiade 
Matemtika

Siti Zumrotun 
Naja

2013 Juara 2 
Kecamatan

9 Olimpiade IPA Sutri 2014 Juara I 
kecamatan

Sumber : Data diolah tahun 2014

b. Lomba Non Akademik : 

No Nama lomba Nama Siswa Tahun Prestasi

1 Melukis Sandy Ryan 
Irawan

2010 Juara I 
kecamatan

2 Seni Cipta lagu Dian Uswatun 
Khasanah

2012 Juara 3 
Kecamatan

3 Cipta Puisi Khumaedah 2013 Juara 3 
Kecamatan

4 Atletik Erix Bagus S 2013 Juara 2 
Kecamatan

Sumber : Data diolah tahun 2014

c. Deskripsi Hasil ujian sekolah

No Tahun Rata-Rata Peringkat



Pelajaran Nilai Ujian 

Nasional/Sekolah

Kecamatan

1 2009/2010 6, 74 25

2 2010/2011 6, 76 20

3 2011/2012 7, 93 10

4 2012/2013 7, 73 13

5 2013/2014 7, 40 16

Sumber : arsip ujian sekolah tahun 2014

Dari data yang diperoleh dari hasil ujian tersebut diatas 

menunjukkan bahwa mulai tahun 2011 ada peningkatan 

prestasi hasil ujian sekolah. 

d. Deskripsi Hasil Penilaian Kinerja Guru

Dari hasil studi dokumentasi hasil penilaian Kinerja 

Guru di SD. Negeri Kuncir 2 adalah sebagai berikut : 

No Nama, NIP Jabatan Nilai Kategori

1 Sugihartini, S. Pd. SD
196110101982012013

Guru 
Kelas

53 Baik

2 Achmad, S. Pd. SD
196107231983041002

Guru 
Kelas

44 Baik

3 Sarwini, S. Pd. SD
8196401301985082002

Guru 
Kelas

49 Baik

4 Budiyanto, S. Pd. SD
19106503061986081001

Guru 
Kelas

53 Baik

5 Nur Hidayah, S. Pd. SD
196510271987022001

Guru 
Kelas

53 Baik

6 Moch Hadi S, S. Pd. SD
197004021989041001

Guru 
Kelas

48 Baik

7 Supriyanto, S. Pd
19671025 1994011001

Guru 
Kelas

55 Baik

8 Moh Muslih, A. Ma
1965

Guru 
Penjas

52 Baik

9 Muh Sahid Guru 
Penjas

53 Baik

10 Sutriyanti, S. Pd. SD Guru 
Kelas

50 Baik

11 Nurul Hidayati, S. Pd. Guru 49 Baik



SD Kelas
12 Chrisnawati NH, S. Pd. 

SD
Guru 
Kelas

43 Baik

13 Purwidi, S. Pd. SD Guru 
Kelas

44 Baik

14 Laras NH, S. Pd. SD Guru 
Kelas

45 Baik

Sumber : hasil PKG sumatif tahun 2014

Dari daftar tersebut menunjukkan kinerja guru-guru 

baik dan menjaga mutu dalam pembelajaran. 

e. Deskripsi sarana dan Prasarana 

No Sarana Prasarana
Sebelum 

regrouping

Setelah

regrouping

1 Gedung 2 4

2 Ruang kelas 6 12

3 Ruang perpustakaan 0 1

4 Meja siswa : 2 anak 93 153

5 Kursi siswa 183 289

6 Ruang guru 1 2

7 Gedung serbaguna 0 1

8 komputer 1 8

9 laptop 0 3

10 proyektor 0 3

11 Ruang KS 0 2

12 Alat peraga 15 59

13 Buku pelajaran 2. 165 5. 368

Dari data –data yang diperoleh menunjukkan 

keefektifan regrouping  sekolah terhadap mutu 

pendidikan yang berdampak pada peningkatan mutu 



pendidikan. Dilihat dari instrumen-instrumen sekolah 

efektif adalah sebagai berikut :

a. Layanan belajar bagi siswa

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala sekolah 

SD Negeri Ngaluran 3 Kecamatan Karanganyar yang juga 

sama-sama SD yang diregrouping guna membandingkan 

layanan terhadap siswa yang ada di SD Negeri Kuncir 2

dan di SD Negeri Ngaluran 3 adalah

Semenjak regrouping  sekolah tahun 2011 layanan siswa di 
bidang pembalajaran, konseling, ekstra kurikuler, layanan 
anak berbakat, layanan penyandang kelainan fisik, dan 
layanan gagngguan psychologis  cukup baik dan meningkat 
dibandingkan sebelum ada regrouping  sekolah, 

Dari hasil wawancara di SDN Ngaluran 3, masalah 

layanan siswa terdapat kesamaan bahwa setelah 

regroupinglayanan terhadap siswa terjadi peningkatan,  

siswa diperhatikan dan dilayani dalam pembelajaran 

sehingga mutu pengalaman belajar lebih baik dari 

sebelum diregrouping kegiatan ekstra kurikuler 

bertambah baik tari, maupun pramuka yang secara rutin 

dilaksanakan dengan memanfaatkan seluruh sumber 

daya sekolah. 

b. Mutu mengajar guru 

Dari hasil wawancara dengan kepala SD Negeri Kuncir 
2 menegemukakan tentang mutu mengajar guru 
bahwa:

Dalam uji kompetensi Guru ( UKG ) nilai rata –rata 
dibawah 50, 00 berarti kurang memenuhi target dari 
yang ditargetkan 70, 00 tapi semangat mengajar dan 
mutu mengajar rata –rata baik dan bermutu, tapi yang 
untuk wiyata bakti mengajarnya ada yang bagus sesuai 
RPP dan menggunakan pendekatan PAKEM tapi juga ada 
pembelajaran yang kurang menyenangkan



Guru menunjukkan bahwa guru menguasai bahan ajar, 

metode dan teknik mengajar untuk mengembangkan 

intekasi dan suasana belajar mengajar yang 

menyenangkan, pemanfaatan fasilitas dan sumber belajar, 

melaksanakan evaluasi hasil belajar. Guru dalam 

mengajar yang bermutu dibuktikan dengan melihat

dokumen perencanaan mengajar, catatan khusus siswa 

bermasalah, program pengayaan, analisis tes hasil belajar, 

dan sistem informasi kemajuan/prestasi belajar siswa. 

c. Kelancaran layanan belajar mengajar

Layanan belajar mengajar di SD Negerii Kuncir 2 dengan 

jadwal layanan belajar mengajar seseuai yang telah 

dijadwalkan,  hal tersebut dilihat dari pengamatan jadwal 

kelas dan proses pembelajaran di kelas yang merupakan 

“core bussiness”atau merupakan kegiatan inti sekolah. 

Efektif sekolah SD Negeri Kuncir 2 ditentukan oleh 

kegiatan belajar mengajar yang merupakan kunci utama 

dalam peningkatan mutu sekolah, sarana dan prasarana 

lengkap namun layanan belajar dan mengajar yang paling 

dominan menentukan mutu sekolah, proses belajar yang 

paling berperan adalah guru, maka guru adalah penentu 

mutu pendidikan. . 

d. Umpan balik yang diterima siswa

Umpan balik dari proses belajar di SD Negeri Kuncir 

2 adalah hasil ulangan atau tugas-tugas yang dikerjakan 

siswa dikembalikan kepada anak agar bangga dan belajar 



menghargai hasil karya sendiri. 

Memang Siswa sepatutnya memperoleh umpan balik, 

Umpan balik diberikan sebagai respons atas kinerja 

siswa. Kinerja siswa adalah kesanggupan siswa untuk 

dapat menunjukkan penguasaannya atas berbagai tujuan 

pembelajarannya, umpan balik bukanlah tentang 

pemberian pujian atau celaan, persetujuan atau 

ketidaksetujuan, tetapi sebagai usaha untuk memberikan 

nilai atau makna. Umpan balik pada dasarnya bersifat 

netral yang menggambarkan apa yang telah dilakukan 

dan tidak dilakukan siswa. 

Itulah pentingnya umpan balik guru terhadap siswa 

maupun siswa terhadap guru, umpan balik tersebut 

merupakan efektifitas sekolah dalam memberikan 

pelayanan terhadap siswa. 

e. Layanan keseharian guru terhadap siswa. 

Dari pengamatan penulis bahwa layanan keseharian guru 

terhadaap siswa di SD Negeri Kuncir 2 yaitu kesediaan 

guru untuk melayani konsultasi siswa, namun siswa 

jarang bahkan tidak ada yang konsultasi masalah 

kesulitan belajar siswa karen konsultasi itu sangat 

penting. epuasan siswa terhadap layanan mengajar guru 

Siswa merupakan kastemer primer di sekolah, dan oleh 

karenanya mereka sepatutnya mendapatkan kepuasan 

atas setiap layanan yang diterima di sekolah. 

f. Kenyamanan ruang kelas 



Setelah regrouping  SD Negeri Kuncir 2 ruang kelasnya 

bertambah 6 ruang kelas dalam keadaan baik dan 

memenuhi kriteria ventilasi, tata cahaya, kebersihan, 

kerapihan, dan keindahan membuat para siswa merasa 

nyaman dan aman berada di dalamnya. . 

g. Ketersediaan fasilitas belajar 

Dari hasil pengamatan setelah diregrouping fasilitas 

sekolah menyediakan setiap fasilitas yang mendukung 

implementasi kurikulum, seperti perpustakaan walaupun 

baru ruang kelas yang digunakan untuk perpustakaan, 

fasilitas olah raga dan kesenian, dan fasilitas lainnya 

untuk pengembangan aspek-aspek kepribadian, fasiltas 

anak tercukupi setelah regrouping daripada sebelum 

regrouping yang fasilitasnya serba terbatas. 

h. Kesempatan siswa menggunakan berbagai fasilitas 

sekolah 

Fasilitas SD Negeri Kuncir 2 seperti fasilitas olah raga, 

kesenian dalam segala bentuknya, ruang serba guna, 

perpustakaan, komputer namun tidak ada kafteria, 

mushola, laboratorium,,  internet hanya menggunakan 

modem dipandang lebih murah, internet yang ditewarkan 

ke SD Negeri Kuncir 2 hanya untuk 1 komputer saja bisa 

untuk wifi tidak,  jadi lebih baik pakai modem. 

i. Sarana dan prasarana sekolah

Sarana dan prasarana di SD Negeri Kuncir 2 menurut 

hasil pengamatan dan hasil wawancara terhadap 

Budiyanto, S. Pd (13 -01-2015: 10. 00): 



Sarana dan prasarana sudah cukup memadai 
dibanding sebelm ada regroupinggedungnya ada 6 buah 
yang terdiri dari 12 ruang kelas 1 ruang kepala 
sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang UKS, 1 gedung rusng 
guru, 1 gedung ruang serbaguna, 1 gedung ruang 
perpustakaa, 8 toilet jadi setelah adanya regroupingini 
SD Negeri Kuncir 2 mengalami peningkatan sarana dan 
prasarana.

Lahan belakang gedung belum yang merupakan bagian 

dari sarana dan prasarana belum ditata dengan baik, 

sehingga lahan belakang gedung masih kurang nyaman,  

namun halaman sekolah sudah tertata dengan baik dan 

rapi. Selaian lahan juga alat peraga dn proyektor telah 

digunakan dengan baik dan optimal oleh guru dalam 

pembelajaran. 

j. Program dan pembiayaan

Program sekolah yang didapat dari hasil pengamatan 

telah terinci dengan baik dan jelas, ada program jangka 

panjang, jangka menengah dan program tahunan yang 

tetuang dalam RKT /RKAS. 

Sekolah yang efektif memiliki perencanaan stratejik 

dan tahunan yang dipatuhi dan diketahui oleh 

masyarakat sekolah. Kepemilikan perencanaan stratejik 

sekolah membantu mengarahkan dinamika orientasi 

sekolah yang dimbimbing visi, misi, kejelasan prioritas 

program, sasaran dan indikator keberhasilannya. 

Perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari 

perencanaan strategis yang berisi program-program berisi 

program-program operasional sekolah. Program-program 

tersebut, didukung oleh pembiayaan yang memadai 



dengan sumber-sumber anggaran yang andal dan 

permanen. Kebijakan dan keputusan yang menyangkut 

pengembangan sekolah tersebut dilakukan dengan 

memperhatikan partisipatif staf dan anggota masyarakat 

sekolah (dewan/komite sekolah). Dalam kondisi seperti itu 

akontabilitas kelembagaan sekolah, baik yang dilakukan 

melalui“self-assessment/ internal monitoring, maupun 

melalui “external evaluation” akan berkembang secara 

sehat karena semua fihak yang berkepentingan 

(stakeholder) mendapat tempatnya dalam setiap aspek 

pengembangan sekolah 

k. Partisipasi masyarakat di SD Negeri Kuncir 2

Komite sekolah dilibatkan dalam memikirkan, membahas, 

membuat keputusan dan mengontrol pelaksanaan 

sekolah, khususnya SD Negeri Kuncir 2 memberdayakan 

masyarakat demi peningkatan mutu sekolah, serta 

membntuk suatu wadah dari pemberdayaan masyaraakat 

yang peduli tentang pendidikan yaitu Komite Sekolah SD 

Negeri Kuncir 2.

l. Budaya sekolah 

Budaya sekolah merupakan tatanan nilai, kebiasaan, 

kesepakatan - kespakatan yang direfleksikan dalam 

tingkah laku keseharian, baik peroranganmaupun 

kelompok. Budaya sekolah dari hasil pengamatan penulis 

budaya sekolah seperti disiplin, jujur, saling hormat

menghormati, 3S(senyum, Sapa, Salam) berkembang 

dengan baik setelah regrouping  sekolah. 



4. 3. 2. Faktor-faktor regrouping  sekolah

Regrouping sekolah di SD Negeri Kuncir 2 dan SD 

Negeri Trengguli 2 merupakan sebuah implementasi 

kebijakan yang lahir karena ada faktor-faktornya yaitu 

kedua sekolah tersebut terletak pada satu kampus 

sehingga ada persaingan atau kompetesi sekolah, bila 

kompetisi tersebut positif perlu didukung, namun fakta 

terjadi kompetsi yang tidak sehat terutama dalam 

menghadapi penerimaan peserta didik baru (PPDB) 

masing-masing saling menjelekkan sehingga dalam 

persahabatan antar sesama guru semakin renggang. 

Faktor yang lain adalah Mutu Pendidikan di SD 

Negeri Trengguli 2 menurut masyarakat sekitar kurang 

bermutu dan kurang berprestasi sehingga animo 

masyarakat memasukkan putranya ke SDN Trengguli 2 

terjadi penurunan, untuk mengatasi hal tersebut perlu 

ada semacam kebijakan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan. 

SD Negeri Trengguli 2 terletak di Desa Kuncir 

sehingga bagi yang belum tahu SD tersebut tentu terletak 

di desa Trengguli sehingga nama SD tersebut menjadi 

rancu dengan lokasinya, maka perlu ada kebijakan 

tentang pengahpusan nama SD tersebut. 

4. 3. 4. Manfaat regrouping  sekolah

Dilihat dari fakta di lapangan bahwa regrouping  

adalah sebuah kebijakan yang bertujuan meningkatkan 

mutu layanan pendidikan untuk masyarakat, Di SD 



Negeri Kuncir 2 semua elemen baik itu Kepala Sekolah, 

dan guru bersama-sama bertekad memberi layanan 

pendidikan terhadap anak Dalam arti layanan pendidikan 

yang bermutu. 

Manfaat regrouping yang lain adalah untuk 

meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, 

efisiensi dalam pemeliharaan gedung, efisiensi guru, 

efisiensi kepemimpinan, juga efisiensi dalam hal 

monitoring dan pengawasan. SD Negeri Kuncir 2 setelah 

regrouping  ini efisiensinya bertambah, namun dalam hal 

pemeliharaan gedung biaya bertambah tetapi dilihat dari 

penerimaan dana BOS lebih efisien daripada sebelum 

regrouping, karena dengan adanya regrouping  sekolah ini 

dana BOS bertambah, dengan dana BOS yang bertambah 

tersebut dapat dimanfaatkan untuk peningkatan mutu 

pendidikan . 

4. 4. Pembahasan

4. 4. 1. Keefektifan regrouping  sekolah

Kebijakan regrouping sekolah di Kabupaten Demak 

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak nomor 

972/246/2010 tanggal 17 Mei 2010 dengan tujuan utama 

adalah meningkatkan mutu pendidikan, serta pengelolaan 

sekolah agar lebih efisien dan efektif, sehingga sekolah 

dasar lebih efektif.

Dari hasil penelitian di SD Negeri Kuncir 2 yang 

merupakan Sekolah Dasar hasil regrouping sekolah dilihat 



standar sekolah efektif  adalah: telah memenuhi kriteria 

sekolah efektif yaitu a). Supporting input 

(dukungan/masukan) : dukungan dari orangtua sangat 

baik, dan lingkungannya sehat walaupun penduduk di 

sekitarnya berprofesi sebagai pengumpul rosok, serta  

sumber belajar  dukungan dari kelengkapan buku dan 

sumber belajar yang semakin banyak,b). Enabling 

conditions (kondisi yang memungkinkan): kepemimpinan 

yang kuat, guru yang profesional; c). School climate (iklim 

sekolah): harapan siswa yang tinggi, sikap guru yang 

efeektif, kurikulum yangterorganisir secara efektif, disiplin 

yang tepat, sistem reward yang dilaksanakan, ; d). 

Teaching – learning proce (proses belajar mengajar): 

tuntutan waktu, strategi mengajar, PR, dan kehadiran 

siswa.

Dari ke empat unsur sekolah efektif tersebut SD 

Negeri Kuncir 2 yang telah melaksanakan regrouping 

sekolah merasakan dampak kebijakan regrouping sekolah 

tersebut, dalam teori dampak ada  dampak ada dampak 

yang positif/dampak yang diharapkan(dampak 

primer/primary impact) dan ada dampak yang negatif atau 

dampak yang tidak diinginkan(dampak 

sekunder/secondary impact), untuk regrouping sekolah 

dilihat dari dampak merupakan kebijakan yang 

berdampak positif, ada  sekolah menjadi positif.

Keefektifan regrouping sekolah sesuai dengan teori 

dampak yang berakibat postif, dan dampak  tersebut 



dirasakan dan dialami oleh SD Negeri Kuncir 2 yang 

semakin efektif dan bermutu.

4. 4. 2. Faktor-faktor regrouping sekolah

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 regroupingjadi satu sekolah. 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.

Regrouping yang dilkasanakan di Kabupaten Demak 

didasarkan pada dua SD atau lebih  yang berada dalam 

satu kampus, dan ada SD yang satu kampus kekurangan 

siswa maka dikeluarkan kebijakan regrouping sekolah.

Penulis telah mewancarai Kepala SDN Kuncir 2 dan 

Kepala SDN Ngaluran 3 tentang faktor regrouping sekolah 

adalah sebagai berikut : 

SD Negeri Trengguli 2 terletak di Desa Kuncir se halaman 
dengan SD Negeri Kuncir 2, Siswa SD Negeri Trengguli 2 di 
bawah dari SD Negeri Kuncir 2 Kedua SD tersebut setiap 
awal tahun pelajaran bersaing untuk mendapatkan 
peserta didik baru. Mutu pendidikan kedua SD tersebut 
kurang, maka perlu ditingkatkan

Sedangkan untuk SD Negeri Ngaluran 3 faktornya juga 

sama satu kampus ada dua SD yaitu SD Negeri Ngaluran 

3 dan SD Negeri Ngaluran 4 juga ada persaingan yang 

tida sehat dalam penerimaan peserta didik baru, maka 

tepatlah regrouping  ini dilaksanakan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan.

Dari hasil wawancara Kepala SDN Kuncir 2 dan 

dibandingkan dengan kaajian teori yang dikemukan oleh 

Yudha Satriadinata (2014: 4) bahwa faktor-faktor 

regrouping tersbut sesuai.

4.4.3. Manfaat regrouping  sekolah dalam peningkatan 

mutu pendidikan

Dari tujuan regrouping  sekolah adalah 

meningkatkan mutu layanan pendidikan untuk 



masyarakat, Dalam arti layanan pendidikan yang 

bermutu. 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. Kelima dimensi itu yang perlu 

dikembangkan dan ditingkatkan baik layanan terhadap 

peserta didik, partisipasi dan daya dukung lingkungan 

sekolah,  kurikulum dan perangkatnya yang tepat dan 

sesuai dengan perkembangan usia anak, proses 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PAKEM

ataupun scientific, serta hasil lulusan ataupun hasil 

belajar yang berkulaitas. 

Manfaat regrouping  yang lain adalah untuk 

meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, 

efisiensi dalam pemeliharaan gedung, efisiensi guru, 

efisiensi kepemimpinan, juga efisiensi dalam hal 

monitoring dan pengawasan. SD Negeri Kuncir 2 setelah 

diregroupingini efisiensinya bertambah, namun dalam hal 

pemeliharaan gedung biaya bertambah tetapi dilihat dari 

penerimaan dana BOS lebih efisien daripada sebelum 

regrouping, karena dengan adanya regrouping  sekolah ini 

dana BOS bertambah.,  dengan dana BOS yang 

bertambah tersebut dapat dimanfaatkan untuk 

peningkatan mutu pendidikan . 



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 yang telah diuraikan 

di atas, SD Negeri Kuncir 2 setelah regrouping sekolah ada 

peningkatan terhadap peningkatan mutu pendidikan, 

dibuktikan adanya peningkatan kualitas pembelajaran, 

membuat strategi peningkatan kualitas, mengupayakan 

perbaikan, dan melibatkan orangtua/walimurid untuk 

memperbaiki keadaan sekolah.

Dampak regrouping sekolah dalam peningkatan mutu 

pendidikan di SD Negeri Kuncir 2 sangat berdampak 

posiitif sesuai yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4. 1. GAMBARAN LOKASI DAN SUBYEK PENELITIAN

4. 1. 1. Gambaran Lokasi penelitian : 

Lokasi penelitian adalah di SD Negeri Kuncir 2 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, yang terletak di Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam kabupaten Demak adalah sekolah hasil regrouping dari SD Negeri Trengguli 2 pada tahun 2010 yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 972/246/2010 tanggal 17 Mei 2010, 

 SD Negeri Kuncir 2 berdiri pada tahun 1980 dengan Nomor Statistik Sekolah(NSS): 1010321060041,  Nomor Induk Sekolah(NIS): 100400 dan Nomor Pokok Standar Nasional (NPSN): 2031975  mempunyai personalia sejumlah 22 orang terdiri dari 1 Kepala sekolah, 12 orang Guru Kelas (7 PNS dan 5 Wiyata bakti), 2 orang Guru Penjasorkes (1 PNS dan 1 Wiyata baakti), 4 orang guru agama (semua rangkapan), 2 orang guru Mulok, 1 orang penjaga SD(Wiyata), serta mempunyai siswa 285 anak yang terbagi dalam 12 rombongan kelas (rombel) kelas 1 sampai 6 paralel A dan B. 

Desa Kuncir terletak di jalan Trengguli – Demung Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, masyarakatnya pada umumnya petani namun sambil bertani warga Kuncir mempunyai usaha pengumpul dan pengepul barang-barang bekas (rosok) yang diambil dari luar desa, luar Kecamatan,  dan luar Kabupaten Demak bahkan ada yang buka cabang di luar Propinsi maupun di Luar Pulau Jawa. 

1.1.2. Deskripsi Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah Kepala Sekolah SD Negeri Kuncir 2 yang telah menjabat Kepala sekolah selama 6 tahun yaitu 3 tahun sebelum regrouping dan 3 tahun setelah regrouping, jadi Kepala Sekolah tersebut mengetahui prestasi, mutu pendidikan sebelum dan sesudah regrouping. 

Komite Sekolah SD Negeri Kuncir 2 adalah Bapak Hadi Prawoto rumahnya dekat sekolah, beliau aktif memotivasi Kepala Sekolah, dan guru untuk mengembangkan dan memajukan sekolah. 

Guru yang menjadi subyek penelitian adalah Bapak Budiyanto yang merupakan guru senior di SD Negeri Kuncir 2 dan berprestasi dalam menorehkan prestasi anak didik sehingga siswa SD Negeri Kuncir 2 berprestasi setelah adanya regrouping  sekolah. 



4. 2. Langkah-langkah penelitian

Penelitian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: pengumpulan data(data coolection), reduksi data(Data reduction), display data, verifikasi dan penegasan kesimpulan (conclution drawing and verification). 

4. 3. Deskripsi hasil penelitian

4. 3. 1. Keefektifan regrouping  sekolah

Dari hasil penelitian, regrouping  sekolah berdampak pada prestasi siswa terdapat peningkatan,  datanya sebagai berikut : 

a. Lomba Akademik 

		No

		Nama lomba

		Nama Siswa

		Tahun

		Prestasi



		1

		Olimpiade IPA

		Sandy Ryan Irawan

		2010

		Juara I kecamatan



		2

		LCC

		Latifatul Afidah,  devita Sari, Siti Shofiyatul L

		2011

		Juara I Kecamatan



		3

		Olimpiade Matematika

		Devita Sari

		2011

		Juara 4 Kabupaten



		4

		Olimpiade IPA

		Siti Shofiyatul L

		2011

		Juara I Kecamatan



		5

		Siswa Berprestasi

		Ari Widianti

		2012

		Juara I Kecamatan



		6

		Olimpiade Matematika

		Ari Widianti

		2012

		Juara I Kecamatan



		7

		LCC

		Ari Widianti, M. Arrasyid, Cs

		2012

		Juara 4 Kabupaten



		8

		Olimpiade Matemtika

		Siti Zumrotun Naja

		2013

		Juara 2 Kecamatan



		9

		Olimpiade IPA

		Sutri

		2014

		Juara I kecamatan





Sumber : Data diolah tahun 2014

b. Lomba Non Akademik : 

		No

		Nama lomba

		Nama Siswa

		Tahun

		Prestasi



		1

		Melukis

		Sandy Ryan Irawan

		2010

		Juara I kecamatan



		2

		Seni Cipta lagu

		Dian Uswatun Khasanah

		2012

		Juara 3 Kecamatan



		3

		Cipta Puisi

		Khumaedah

		2013

		Juara 3 Kecamatan



		4

		Atletik

		Erix Bagus S

		2013

		Juara 2 Kecamatan





Sumber : Data diolah tahun 2014

c. Deskripsi Hasil ujian sekolah

		No

		Tahun Pelajaran

		Rata-Rata 

Nilai Ujian Nasional/Sekolah

		Peringkat

Kecamatan



		1

		2009/2010

		6, 74

		25



		2

		2010/2011

		6, 76

		20



		3

		2011/2012

		7, 93

		10



		4

		2012/2013

		7, 73

		13



		5

		2013/2014

		7, 40

		16





Sumber : arsip ujian sekolah tahun 2014

Dari data yang diperoleh dari hasil ujian tersebut diatas menunjukkan bahwa mulai tahun 2011 ada peningkatan prestasi hasil ujian sekolah. 

d. Deskripsi Hasil Penilaian Kinerja Guru

Dari hasil studi dokumentasi hasil penilaian Kinerja Guru di SD. Negeri Kuncir 2 adalah sebagai berikut : 

		No

		Nama, NIP

		Jabatan

		Nilai

		Kategori



		1

		Sugihartini, S. Pd. SD

196110101982012013

		Guru Kelas

		53

		Baik



		2

		Achmad, S. Pd. SD

196107231983041002

		Guru Kelas

		44

		Baik



		3

		Sarwini, S. Pd. SD

8196401301985082002

		Guru Kelas

		49

		Baik



		4

		Budiyanto, S. Pd. SD

19106503061986081001

		Guru Kelas

		53

		Baik



		5

		Nur Hidayah, S. Pd. SD

196510271987022001

		Guru Kelas

		53

		Baik



		6

		Moch Hadi S, S. Pd. SD

197004021989041001

		Guru Kelas

		48

		Baik



		7

		Supriyanto, S. Pd

19671025 1994011001

		Guru Kelas

		55

		Baik



		8

		Moh Muslih, A. Ma

1965

		Guru Penjas

		52

		Baik



		9

		Muh Sahid

		Guru Penjas

		53

		Baik



		10

		Sutriyanti, S. Pd. SD

		Guru Kelas

		50

		Baik



		11

		Nurul Hidayati, S. Pd. SD

		Guru Kelas

		49

		Baik



		12

		Chrisnawati NH, S. Pd. SD

		Guru Kelas

		43

		Baik



		13

		Purwidi, S. Pd. SD

		Guru Kelas

		44

		Baik



		14

		Laras NH, S. Pd. SD

		Guru Kelas

		45

		Baik





Sumber : hasil PKG sumatif tahun 2014

Dari daftar tersebut menunjukkan kinerja guru-guru baik dan menjaga mutu dalam pembelajaran. 

e. Deskripsi sarana dan Prasarana 

		No

		Sarana Prasarana

		Sebelum regrouping

		Setelah

regrouping



		1

		Gedung

		2

		4



		2

		Ruang kelas

		6

		12



		3

		Ruang perpustakaan

		0

		1



		4

		Meja siswa : 2 anak

		93

		153



		5

		Kursi siswa

		183

		289



		6

		Ruang guru

		1

		2



		7

		Gedung serbaguna

		0

		1



		8

		komputer

		1

		8



		9

		laptop

		0

		3



		10

		proyektor

		0

		3



		11

		Ruang KS

		0

		2



		12

		Alat peraga

		15

		59



		13

		Buku pelajaran

		2. 165

		5. 368





Dari data –data yang diperoleh menunjukkan keefektifan regrouping  sekolah terhadap mutu pendidikan yang berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Dilihat dari instrumen-instrumen sekolah efektif adalah sebagai berikut :

a. Layanan belajar bagi siswa

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala sekolah SD Negeri Ngaluran 3 Kecamatan Karanganyar yang juga sama-sama SD yang diregrouping guna membandingkan layanan terhadap siswa yang ada di SD Negeri Kuncir 2 dan di SD Negeri Ngaluran 3 adalah

Semenjak regrouping  sekolah tahun 2011 layanan siswa di bidang pembalajaran, konseling, ekstra kurikuler, layanan anak berbakat, layanan penyandang kelainan fisik, dan layanan gagngguan psychologis  cukup baik dan meningkat dibandingkan sebelum ada regrouping  sekolah, 

Dari hasil wawancara di SDN Ngaluran 3, masalah layanan siswa terdapat kesamaan bahwa setelah regroupinglayanan terhadap siswa terjadi peningkatan,  siswa diperhatikan dan dilayani dalam pembelajaran sehingga mutu pengalaman belajar lebih baik dari sebelum diregrouping kegiatan ekstra kurikuler bertambah baik tari, maupun pramuka yang secara rutin dilaksanakan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya sekolah. 

b. Mutu mengajar guru 

Dari hasil wawancara dengan kepala SD Negeri Kuncir 2 menegemukakan tentang mutu mengajar guru bahwa:

Dalam uji kompetensi Guru ( UKG ) nilai rata –rata dibawah 50, 00 berarti kurang memenuhi target dari yang ditargetkan 70, 00 tapi semangat mengajar dan mutu mengajar rata –rata baik dan bermutu, tapi yang untuk wiyata bakti mengajarnya ada yang bagus sesuai RPP dan menggunakan pendekatan PAKEM tapi juga ada pembelajaran yang kurang menyenangkan



Guru menunjukkan bahwa guru menguasai bahan ajar, metode dan teknik mengajar untuk mengembangkan intekasi dan suasana belajar mengajar yang menyenangkan, pemanfaatan fasilitas dan sumber belajar, melaksanakan evaluasi hasil belajar. Guru dalam mengajar yang bermutu dibuktikan dengan melihat dokumen perencanaan mengajar, catatan khusus siswa bermasalah, program pengayaan, analisis tes hasil belajar, dan sistem informasi kemajuan/prestasi belajar siswa. 
c. Kelancaran layanan belajar mengajar

Layanan belajar mengajar di SD Negerii Kuncir 2 dengan jadwal layanan belajar mengajar seseuai yang telah dijadwalkan,  hal tersebut dilihat dari pengamatan jadwal kelas dan proses pembelajaran di kelas yang merupakan “core bussiness”atau merupakan kegiatan inti sekolah. Efektif sekolah SD Negeri Kuncir 2 ditentukan oleh kegiatan belajar mengajar yang merupakan kunci utama dalam peningkatan mutu sekolah, sarana dan prasarana lengkap namun layanan belajar dan mengajar yang paling dominan menentukan mutu sekolah, proses belajar yang paling berperan adalah guru, maka guru adalah penentu mutu pendidikan. . 
d. Umpan balik yang diterima siswa

Umpan balik dari proses belajar di SD Negeri Kuncir 2 adalah hasil ulangan atau tugas-tugas yang dikerjakan siswa dikembalikan kepada anak agar bangga dan belajar menghargai hasil karya sendiri. 
Memang Siswa sepatutnya memperoleh umpan balik, Umpan balik diberikan sebagai respons atas kinerja siswa. Kinerja siswa adalah kesanggupan siswa untuk dapat menunjukkan penguasaannya atas berbagai tujuan pembelajarannya, umpan balik bukanlah tentang pemberian pujian atau celaan, persetujuan atau ketidaksetujuan, tetapi sebagai usaha untuk memberikan nilai atau makna. Umpan balik pada dasarnya bersifat netral yang menggambarkan apa yang telah dilakukan dan tidak dilakukan siswa. 

Itulah pentingnya umpan balik guru terhadap siswa maupun siswa terhadap guru, umpan balik tersebut merupakan efektifitas sekolah dalam memberikan pelayanan terhadap siswa. 
e. Layanan keseharian guru terhadap siswa. 
Dari pengamatan penulis bahwa layanan keseharian guru terhadaap siswa di SD Negeri Kuncir 2 yaitu kesediaan guru untuk melayani konsultasi siswa, namun siswa jarang bahkan tidak ada yang konsultasi masalah kesulitan belajar siswa karen konsultasi itu sangat penting. epuasan siswa terhadap layanan mengajar guru Siswa merupakan kastemer primer di sekolah, dan oleh karenanya mereka sepatutnya mendapatkan kepuasan atas setiap layanan yang diterima di sekolah. 

f. Kenyamanan ruang kelas 

Setelah regrouping  SD Negeri Kuncir 2 ruang kelasnya bertambah 6 ruang kelas dalam keadaan baik dan memenuhi kriteria ventilasi, tata cahaya, kebersihan, kerapihan, dan keindahan membuat para siswa merasa nyaman dan aman berada di dalamnya. . 
g. Ketersediaan fasilitas belajar 

Dari hasil pengamatan setelah diregrouping fasilitas sekolah menyediakan setiap fasilitas yang mendukung implementasi kurikulum, seperti perpustakaan walaupun baru ruang kelas yang digunakan untuk perpustakaan, fasilitas olah raga dan kesenian, dan fasilitas lainnya untuk pengembangan aspek-aspek kepribadian, fasiltas anak tercukupi setelah regrouping daripada sebelum regrouping yang fasilitasnya serba terbatas. 

h. Kesempatan siswa menggunakan berbagai fasilitas sekolah 
Fasilitas SD Negeri Kuncir 2 seperti fasilitas olah raga, kesenian dalam segala bentuknya, ruang serba guna, perpustakaan, komputer namun tidak ada kafteria, mushola, laboratorium,,  internet hanya menggunakan modem dipandang lebih murah, internet yang ditewarkan ke SD Negeri Kuncir 2 hanya untuk 1 komputer saja bisa untuk wifi tidak,  jadi lebih baik pakai modem. 

i. Sarana dan prasarana sekolah

 Sarana dan prasarana di SD Negeri Kuncir 2 menurut hasil pengamatan dan hasil wawancara terhadap Budiyanto, S. Pd (13 -01-2015: 10. 00): 

Sarana dan prasarana sudah cukup memadai dibanding sebelm ada regroupinggedungnya ada 6 buah yang terdiri dari 12 ruang kelas 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang UKS, 1 gedung rusng guru, 1 gedung ruang serbaguna, 1 gedung ruang perpustakaa, 8 toilet jadi setelah adanya regroupingini SD Negeri Kuncir 2 mengalami peningkatan sarana dan prasarana.

 

Lahan belakang gedung belum yang merupakan bagian dari sarana dan prasarana belum ditata dengan baik, sehingga lahan belakang gedung masih kurang nyaman,  namun halaman sekolah sudah tertata dengan baik dan rapi. Selaian lahan juga alat peraga dn proyektor telah digunakan dengan baik dan optimal oleh guru dalam pembelajaran. 

j. Program dan pembiayaan

Program sekolah yang didapat dari hasil pengamatan telah terinci dengan baik dan jelas, ada program jangka panjang, jangka menengah dan program tahunan yang tetuang dalam RKT /RKAS. 

Sekolah yang efektif memiliki perencanaan stratejik dan tahunan yang dipatuhi dan diketahui oleh masyarakat sekolah. Kepemilikan perencanaan stratejik sekolah membantu mengarahkan dinamika orientasi sekolah yang dimbimbing visi, misi, kejelasan prioritas program, sasaran dan indikator keberhasilannya. Perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari perencanaan strategis yang berisi program-program berisi program-program operasional sekolah. Program-program tersebut, didukung oleh pembiayaan yang memadai dengan sumber-sumber anggaran yang andal dan permanen. Kebijakan dan keputusan yang menyangkut pengembangan sekolah tersebut dilakukan dengan memperhatikan partisipatif staf dan anggota masyarakat sekolah (dewan/komite sekolah). Dalam kondisi seperti itu akontabilitas kelembagaan sekolah, baik yang dilakukan melalui“self-assessment/ internal monitoring, maupun melalui “external evaluation” akan berkembang secara sehat karena semua fihak yang berkepentingan (stakeholder) mendapat tempatnya dalam setiap aspek pengembangan sekolah 
k. Partisipasi masyarakat di SD Negeri Kuncir 2

Komite sekolah dilibatkan dalam memikirkan, membahas, membuat keputusan dan mengontrol pelaksanaan sekolah, khususnya SD Negeri Kuncir 2 memberdayakan masyarakat demi peningkatan mutu sekolah, serta membntuk suatu wadah dari pemberdayaan masyaraakat yang peduli tentang pendidikan yaitu Komite Sekolah SD Negeri Kuncir 2. 

l. Budaya sekolah 

Budaya sekolah merupakan tatanan nilai, kebiasaan, kesepakatan - kespakatan yang direfleksikan dalam tingkah laku keseharian, baik peroranganmaupun kelompok. Budaya sekolah dari hasil pengamatan penulis budaya sekolah seperti disiplin, jujur, saling hormat menghormati, 3S(senyum, Sapa, Salam) berkembang dengan baik setelah regrouping  sekolah. 

4. 3. 2. Faktor-faktor regrouping  sekolah

Regrouping sekolah di SD Negeri Kuncir 2 dan SD Negeri Trengguli 2 merupakan sebuah implementasi kebijakan yang lahir karena ada faktor-faktornya yaitu kedua sekolah tersebut terletak pada satu kampus sehingga ada persaingan atau kompetesi sekolah, bila kompetisi tersebut positif perlu didukung, namun fakta terjadi kompetsi yang tidak sehat terutama dalam menghadapi penerimaan peserta didik baru (PPDB) masing-masing saling menjelekkan sehingga dalam persahabatan antar sesama guru semakin renggang. 

Faktor yang lain adalah Mutu Pendidikan di SD Negeri Trengguli 2 menurut masyarakat sekitar kurang bermutu dan kurang berprestasi sehingga animo masyarakat memasukkan putranya ke SDN Trengguli 2 terjadi penurunan, untuk mengatasi hal tersebut perlu ada semacam kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

 SD Negeri Trengguli 2 terletak di Desa Kuncir sehingga bagi yang belum tahu SD tersebut tentu terletak di desa Trengguli sehingga nama SD tersebut menjadi rancu dengan lokasinya, maka perlu ada kebijakan tentang pengahpusan nama SD tersebut. 

4. 3. 4. Manfaat regrouping  sekolah

Dilihat dari fakta di lapangan bahwa regrouping  adalah sebuah kebijakan yang bertujuan meningkatkan mutu layanan pendidikan untuk masyarakat, Di SD Negeri Kuncir 2 semua elemen baik itu Kepala Sekolah, dan guru bersama-sama bertekad memberi layanan pendidikan terhadap anak Dalam arti layanan pendidikan yang bermutu. 

Manfaat regrouping  yang lain adalah untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, efisiensi dalam pemeliharaan gedung, efisiensi guru, efisiensi kepemimpinan, juga efisiensi dalam hal monitoring dan pengawasan. SD Negeri Kuncir 2 setelah regrouping  ini efisiensinya bertambah, namun dalam hal pemeliharaan gedung biaya bertambah tetapi dilihat dari penerimaan dana BOS lebih efisien daripada sebelum regrouping, karena dengan adanya regrouping  sekolah ini dana BOS bertambah, dengan dana BOS yang bertambah tersebut dapat dimanfaatkan untuk peningkatan mutu pendidikan . 



4. 4. Pembahasan

4. 4. 1. Keefektifan regrouping  sekolah

Kebijakan regrouping sekolah di Kabupaten Demak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak nomor 972/246/2010 tanggal 17 Mei 2010 dengan tujuan utama adalah meningkatkan mutu pendidikan, serta pengelolaan sekolah agar lebih efisien dan efektif, sehingga sekolah dasar lebih efektif.

Dari hasil penelitian di SD Negeri Kuncir 2 yang merupakan Sekolah Dasar hasil regrouping sekolah dilihat standar sekolah efektif  adalah: telah memenuhi kriteria sekolah efektif yaitu a). Supporting input (dukungan/masukan) : dukungan dari orangtua sangat baik, dan lingkungannya sehat walaupun penduduk di sekitarnya berprofesi sebagai pengumpul rosok, serta  sumber belajar  dukungan dari kelengkapan buku dan sumber belajar yang semakin banyak,b). Enabling conditions (kondisi yang memungkinkan): kepemimpinan yang kuat, guru yang profesional; c). School climate (iklim sekolah): harapan siswa yang tinggi, sikap guru yang efeektif, kurikulum yangterorganisir secara efektif, disiplin yang tepat, sistem reward yang dilaksanakan, ;  d). Teaching – learning proce (proses belajar mengajar): tuntutan waktu, strategi mengajar, PR, dan kehadiran siswa.

Dari ke empat unsur sekolah efektif tersebut SD Negeri Kuncir 2 yang telah melaksanakan regrouping sekolah merasakan dampak kebijakan regrouping sekolah tersebut, dalam teori dampak ada  dampak ada dampak yang positif/dampak yang diharapkan(dampak primer/primary impact) dan ada dampak yang negatif atau dampak yang tidak diinginkan(dampak sekunder/secondary impact), untuk regrouping sekolah dilihat dari dampak merupakan kebijakan yang berdampak positif, ada  sekolah menjadi positif.

Keefektifan regrouping sekolah sesuai dengan teori dampak yang berakibat postif, dan dampak  tersebut dirasakan dan dialami oleh SD Negeri Kuncir 2 yang semakin efektif dan bermutu.

4. 4. 2. Faktor-faktor regrouping  sekolah

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 regroupingjadi satu sekolah. 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. 



Regrouping yang dilkasanakan di Kabupaten Demak didasarkan pada dua SD atau lebih  yang berada dalam satu kampus, dan ada SD yang satu kampus kekurangan siswa maka dikeluarkan kebijakan regrouping sekolah.

Penulis telah mewancarai Kepala SDN Kuncir 2 dan Kepala SDN Ngaluran 3 tentang faktor regrouping sekolah adalah sebagai berikut : 

SD Negeri Trengguli 2 terletak di Desa Kuncir se halaman dengan SD Negeri Kuncir 2, Siswa SD Negeri Trengguli 2 di bawah dari SD Negeri Kuncir 2 Kedua SD tersebut setiap awal tahun pelajaran bersaing untuk mendapatkan peserta didik baru. Mutu pendidikan kedua SD tersebut kurang, maka perlu ditingkatkan



Sedangkan untuk SD Negeri Ngaluran 3 faktornya juga sama satu kampus ada dua SD yaitu SD Negeri Ngaluran 3 dan SD Negeri Ngaluran 4 juga ada persaingan yang tida sehat dalam penerimaan peserta didik baru, maka tepatlah regrouping  ini dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dari hasil wawancara Kepala SDN Kuncir 2 dan dibandingkan dengan kaajian teori yang dikemukan oleh Yudha Satriadinata (2014: 4) bahwa faktor-faktor regrouping tersbut sesuai.

4.4.3. Manfaat regrouping  sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan

Dari tujuan regrouping  sekolah adalah meningkatkan mutu layanan pendidikan untuk masyarakat, Dalam arti layanan pendidikan yang bermutu. 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. Kelima dimensi itu yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan baik layanan terhadap peserta didik, partisipasi dan daya dukung lingkungan sekolah,  kurikulum dan perangkatnya yang tepat dan sesuai dengan perkembangan usia anak, proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PAKEM ataupun scientific, serta hasil lulusan ataupun hasil belajar yang berkulaitas. 

Manfaat regrouping  yang lain adalah untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, efisiensi dalam pemeliharaan gedung, efisiensi guru, efisiensi kepemimpinan, juga efisiensi dalam hal monitoring dan pengawasan. SD Negeri Kuncir 2 setelah diregroupingini efisiensinya bertambah, namun dalam hal pemeliharaan gedung biaya bertambah tetapi dilihat dari penerimaan dana BOS lebih efisien daripada sebelum regrouping, karena dengan adanya regrouping  sekolah ini dana BOS bertambah.,  dengan dana BOS yang bertambah tersebut dapat dimanfaatkan untuk peningkatan mutu pendidikan . 

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 yang telah diuraikan di atas, SD Negeri Kuncir 2 setelah regrouping sekolah ada peningkatan terhadap peningkatan mutu pendidikan, dibuktikan adanya peningkatan kualitas pembelajaran, membuat strategi peningkatan kualitas, mengupayakan perbaikan, dan melibatkan orangtua/walimurid untuk memperbaiki keadaan sekolah.

Dampak regrouping sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri Kuncir 2 sangat berdampak posiitif sesuai yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.









































