
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Praktik penyelenggaraan pendidikan dalam masyarakat dilatarbelakangi oleh adanya 

pertimbangan-pertimbangan subjektif masing-masing masyarakat berupa filosofi, nilai-nilai, 

serta suatu prinsip yang dipilih (Rohman, 2009:69). Pertimbangan-pertimbangan yang bersifat 

subyektif tersebut pada hakikatnya dapat dimengerti. Hal ini karena proses dan praktik 

pendidikan merupakan bagian dari wujud aktualisasi atas keinginan dari masyarakat. Hal 

tersebut menjadi sebuah usaha untuk merealisasikan kehendaknya. Akan tetapi, para praktisi, 

seperti guru ataupun para dosen, sebagai bagian dari masyarakat pula, di lembaga pendidikan 

ataupun sekolah formal banyak yang tidak sadar bahwa ia tengah terlibat dalam suatu 

pergumulan politik dan ideologi melalui arena pendidikan(O’neil, 2002:x). Pada akhirnya, 

kedua fenomena tersebut akan melahirkan dua kepentingan yang berbeda, yakni proses 

pendidikan yang berperan melegitimasi bahkan melanggengkan sistem stuktur sosial yang 

telah ada atau disebut dengan status quo, sisi kedua dari peran pendidikan yakni membangun 

atau mengubah tatanan sosial menuju lebih adil, sehingga peran ini sangat berbalik dengan 

kepentingan peran pertama. 

Kedua kubu, masyarakat dengan latarbelakang subyektif dan masyarakat sebagai praktisi 

pendidikan, akan mewarnai proses politik saat perumusan kebijakan publik digarap, salah 

satunya mengarah pada kebijakan pendidikan. Kehadiran berbagai macam kelompok 

kepentingan, bagi negara demokrasi, merupakan suatu hal yang wajar dalam sebuah proses 

politik. Proses penggodokan kebijakan publik biasanya dimulai dari munculnya sebuah isu, 

sehingga berkembang menjadi debat publik yang diwadahi oleh media massa atau dalam 
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forum-forum terbatas. Aspirasi-aspirasi yang dihasilkan dari diskusi tersebut akan ditangkap 

oleh politisi guna dibahas dalam forum legislatif, hingga menjadi sebuah kebijakan publik. 

 Proses perumusan kebijakan publik dapat pula berjalan dengan singkat, diawali dengan 

hal yang sama yakni sebuah isu hangat yang dengan cepat berkembang menjadi debat publik. 

Pada akhirnya, pemerintah langsung menangkap aspirasi tersebut dan menuangkannya dalam 

sebuah peraturan pemerintah. Proses inipulalah yang terjadi pada Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala 

Sekolah/Madrasah. Peraturan yang berkaitan dengan proses seorang guru untuk menjadi 

kepala sekolah tersebut melewati tiga proses perumusan kebijakan, yakni; akumulasi aspirasi, 

artikulasi dan akomodasi (O’neil, 2002:95).  

Konsekuensi tindakan kebijakan tidak pernah diketahui secara penuh. Oleh karena itu 

memantau tindakan kebijakan merupakan suatu keharusan (Dunn, 2003: 509). Hal inilah yang 

menjadi landasan para peneliti kebijakan dalam wujud sebuah usaha untuk menganalisis 

beberapa gap yang mungkin timbul dari kebijakan-kebijakan yang diberlakukan. Ciri umum 

yang melekat sebagai pembeda dari penelitian kebijakan dengan penelitian yang lain telah 

diidentifikasi oleh Gans, yakni: (1) penelitian kebijakan berorientasi kepada tujuan, (2) 

penelitian kebijakan memiliki suatu perspektif sistem, (3) penelitian kebijakan berpusat pada 

tindakan, (4) penelitian kebijakan bersifat komprehensif, dan (5) penelitian kebijakan bersifat 

multidisipliner. Poin kelima dari statetment sebagaimana tersebut di atas dikarenakan sudah 

mulai meluasnya jenis penelitian sehingga hal ini mengakibatkan saling berkaitannya satu 

disiplin ilmu dengan disiplin yang lain (Budiyanto, 2007:16-17). 

Berkaitan dengan sebuah kebijakan, Pendidikan Nasional saat ini telah dan masih sedang 

mengalami berbagai perubahan yang cukup mendasar baik dalam bentuk peraturan ataupun 

kebijakan, hal ini diawali dengan dinashkan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional 

(Undang-undang SISDIKNAS) pada tanggal 8 Juli tahun 2003. Perubahan-perubahan terjadi 
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pula pada tatanan manajemen, kurikulum dan diikuti oleh perubahan-perubahan teknis 

lainnya. Perubahan-perubahan tersebut diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahn 

pendidikan, baik masalah-masalah konvensional maupun masalah-masalah yang muncul 

bersamaan dengan hadirnya ide-ide baru (masalah inovatif). 

UU Sisdiknas bab xi tentang pendidik dan tenaga kependidikan menyebutkan bahwa 

tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, 

pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan 

pendidikan. Pendidik, yakni tenaga professional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan 

dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi 

pendidik dan perguruan tinggi. Dalam Undang-undng tersebut kepala sekolah tidak memiliki 

kedudukan atau sebutan khusus, karena pada dasarnya kepala sekolah adalah seorang guru 

yang diberikan tugas tambahan sebagai pimpinan dalam satuan pendidikan. 

Tugas tambahan tersebut jika diletakkan pada tingkat paling operasional, kepala sekolah 

adalah orang yang berada di garis terdepan yang mengkoordinasikan upaya meningkatkan 

pembelajaran yang bermutu. Dalam praktik di Indonesia, kepala sekolah adalah guru senior 

yang dipandang memiliki kualifikasi untuk dapat menduduki jabatan tersebut. Setiap jabatan 

menggambarkan status yang diemban pemegangnya. Status tersebut menunjukkan peran yang 

harus dilakukan pejabatnya. Peran utama yang harus diemban oleh kepala sekolah yang 

membedakannya dari jabatan-jabatan kepala lainnya adalah peran sebagai pemimpin 

pendidikan, kepemimpinan pendidikan mengacu pada kualitas (kompetensi ) tertentu yang 

harus dimiliki kepala sekolah untuk dapat mengemban tanggung jawabnya secara baik. 

Pertama, kualitas yang harus dimiliki kepala sekolah adalah mengetahui secara pasti apa 

yang ingin dicapainya (visi) dan bagaimana mencapainya (misi). Kedua, kepala sekolah harus 

memiliki sejumlah kompetensi untuk melaksanakan misi guna mewujudkan visi tersebut, dan 
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ketiga, kepala sekolah harus memiliki karakter tertentu yang menunjukkan integritasnya. 

Sebuah usaha untuk menunjukkan integritasnya, seorang kepala sekolah harus mampu 

memahami bahwa kepemimpinan merupakan seni sekaligus ilmu. Kepemimpinan tidak hanya 

berada pada posisi puncak struktur organisasi, tetapi juga meliputi setiap tingkatan yang ada 

dalam organisasi. Hal ini untuk membangkitkan semangat orang lain agar bersedia dan 

memiliki tanggung jawab total terhadap usaha mencapai ataupun melampaui tujuan yang telah 

ditentukan. 

Berkaitan dengan pembahasan di atas pemerintah khususnya kementrian pendidikan 

telah menjabarkan dengan jelas melalui kebijkan-kebijakan baik dalam undang-undang 

maupun peraturan, sebagai salah satu contoh adalah Permendiknas no. 13 tahun 2007 dimana 

guru dalam proses peralihan sebagai kepala sekolah diwajibkan memiliki keahlian-keahlian 

khusus yang disebut sebagai 5 dimensi kompetensi,  meliputi; (1) Kompetensi kepribadian, 

(2) kompetensi manajerial, (3) kompetensi kewirausahaan, (4) kompetensi supervisi, dan (5) 

kompetensi sosial. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling 

berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, oleh karena itu sebuah kewajaran apabila 

kelima kompetensi tersebut wajib dimiliki oleh seorang kepala sekolah, hal ini untuk 

mempermudah dalam pencapaian visi misi yang diemban sekolah. Setelah menetapkan 

sebuah standar bagi kepala sekolah atau madrasah, pemerintah melalui Menteri Pendidikan 

Nasioanl kembali merumuskan kebijakan baru berkaitan dengan penugasan guru sebagai 

kepala sekolah yakni dengan menelurkan sebuah peraturan baru yang berkaitan dengan proses 

seleksi dan pengangkatan kepala sekolah dalam permendiknas nomor 28 tahun 2010 tentang 

penugasan guru sebagai kepala sekolah atau madrasah. PP no. 28 tahun 2010 tersebut 

mencakup 10 bab, yakni; ketentuan umum, syarat-syarat guru yang diberi tugas tambahan 

sebagai kepala sekolah/madrasah, penyiapan calon kepala sekolah/madrasah, proses 

pengangkatan kepala sekolah/madrasah, masa tugas bab vi pengembangan keprofesian 
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berkelanjutan, ketentuan penutup, penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah, mutasi dan 

pemberhentian tugas guru sebagai kepala sekolah/madrasah,  ketentuan peralihan, dan 

ketentuan penutup.  

Sejak disahkannya Permendiknas tersebut tepatnya pada tanggal 27 Oktober 2010, 

berbagai saran dan kritik mulai mengalir, baik mereka yang mendukung ataupun yang 

mengecam. Sikap pro dan kontra tersebut dilandasi oleh beberapa alasan. Pemerhati 

pendidikan menyatakan bahwa Menteri sebagai perwakilan tertinggi dalam urusan Pendidikan 

Nasional memiliki wewenang dalam mengatur hal tersebut, tanpa melangkahi kepemerintahan 

daerah yang tetap bisa menyeleksi para calon kepala sekolah. Jadi, kewenangan tetap berada 

di tangan pemerintah daerah (http//www.republika.co.id diakses pada September 2011). 

Alasan ini pula yang dikemukakan oleh sebagian masyarakat yang memposisikan diri sebagai 

pihak kontra atas Permendikan tersebut. Tidak dipungkiri bahwa kepala sekolah di daerah 

sering dijadikan tim sukses dalam pilkada (pemilihan kepala daerah), akan tetapi pemerintah 

pusatpun belum tentu dapat menjamin akan kebersihan kepala sekolah bebas dari unsur 

politik (http//www.kompas.com diakses pada September 2011), saat ini justru pemerintah 

seharusnya merumuskan sanksi yang jelas atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan 

kepala sekolah, terutama yang berkaitan dengan dugaan keikutsertaan kepala sekolah dalam 

Pilkada.  

Di sisi lain, Permendiknas No 28 tahun 2010 yang di regulasikan untuk melengkapi 

peraturan sebelumnya yaitu UU Sisdiknas yang di antaranya mengatur bahwa penugasan 

menjadi kepala sekolah harus sesuai standar karena kepala sekolah justru akan semakin 

mempersulit para guru dalam pencapaian karir mereka untuk menjadi kepala sekolah, serta 

alasan yang terlalu dibuat-buat dengan dalih melindungi guru dari sikap semena-mena kepala 

daerah (http//wawanwae.blogspot.com, diakses 21 Februari 2011). Selain bertentangan 

dengan UU no. 22 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, 
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peraturan tersebut bertentangan pula dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 38 tahun 2009 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi 

dan Pemerintahan Daerah yang dengan jelas menyerahkan segala sesuatunya kepada daerah, 

termasuk penyelenggaraan pendidikan. 

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)  menyatakan bahwa pemerintah perlu 

mengkaji ulang kebijakan tersebut (http://hileud.com diakses pada 21 Februari 2011), hal ini 

sangat bertolak belakang dengan kebijakan otonomi daerah dalam mengatur kebijakan 

pendidikan. Ia melihat bahwa kebijakan tersebut tidak efisien karena hanya akan lebih 

merumitkan dan memperpanjang proses pengangkatan kepala sekolah yang sebenarnya cukup 

dilaksanakan pada di tingkat pimpinan kepala daerah. Pemerintah juga selayaknya tidak 

bersikap setengah hati dalam memberikan wewenang bagi daerah dalam mengembangkan 

kebijakan pendidikan di daerah masing-masing, sehingga kebijakan yang telah di porsikan 

masing-masing antara kepemerintahan sentral dan otonomi akan kembali menjadi rancu. Pada 

kesimpulannya pemerintah sebenarnya hanya perlu untuk mengeluarkan sebuah sanksi tegas 

atas penyelewengan-penyelewengan yang diduga dilakukan pimpinan daerah kepada kepala 

sekolah, bukan mengambil alih kebijakan dalam penugasan guru sebagai kepala sekolah 

tersebut secara langsung. 

  Reaksi-reaksi para praktik pendidikan berkaitan dengan telah dinaskannya 

Permendiknas no. 28 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah memunculkan 

gejala Hegemoni kekuasaan kepemerintahan pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kementrian 

Pendidikan. Mengingat kebijakan ini masih baru dan telah menunjukkan beberapa ketidak 

efektivitasan sebuah peraturan tidak saja bagi calon kepala sekolah akan tetapi juga bagi 

kepemerintahan daerah, maka perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam dan kritis, hal ini 

diperlukan untuk menghindari ketidakefektivitasan kebijakan pemerintah sebagaimana yang 

telah terjadi sebelumnya, yakni kebijakan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan kebijakan 
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Sertifikasi Guru, sehingga hal tersebutlah yang menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan 

sebuah penelitian berbasis analisis wacana kritis, peraturan tersebut telah mengarah pada 

sebuah tendensi terhadap munculnya ciri hegemoni kekuasaan melalui sebuah regulasi. 

Dengan menggunakan perspektif analisis wacana kritis, akan diperolah penjelasan yang lebih 

rasional dibalik kepatuhan kelompok guru yang menjadi sasaran kebijakan terhadap 

kelompok pemerintah sebagai aktor pembuat kebijakan. Sehingga ide-ide dan kepentingan 

kelompok pemerintah selayaknya ide-ide dan kepentingan kelompok guru sendiri. 

Berdasarkan disparitas antara idealitas dan realitas yang telah diuraikan tersebut, maka perlu 

diadakan penelitian mengenai “Kajian Hegemoni Gramsci dalam Permendiknas Nomor 

28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah (Sebuah 

Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan oleh peneliti, maka fokus 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana representasi hegemoni pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala 

Sekolah/Madrasah? 

2. Bagaimanakah strategi ekspresi hegemoni  dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala 

Sekolah/Madrasah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan: 

1. Mendeskripsikan representasi hegemoni dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala 

Sekolah/Madrasah. 
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2. Menganalisis strategi ekspresi hegemoni dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala 

Sekolah/Madrasah. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Pembahasan serta hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa 

manfaat, antara lain: 

a. Memunculkan ide dalam penelitian kebijakan yang berbasis teori-teori kritis, sehingga 

dihasilkan karya akademik yang kritis, khususnya atas kebijakan-kebijakan yang 

diambil pemerintah berkaitan dengan kebijakan di dunia pendidikan. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah sarana bagi sebuah penelitian untuk 

mengaplikasikan kompetensi keilmuan mengenai kebijakan dan pengembangan 

penelitian, khususnya penelitian dengan pendekatan teori-teori kritis. 

c. Pembahasan dan hasil penelitian juga diharapkan mampu menjadi sebuah naskah 

akademik bagi para guru dan kepala sekolah, dimana mereka sebagai obyek dari 

sebuah kebijakan dapat meningkatkan pemahan secara kritis. 

d. Serta bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan tertinggi, dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam melakukan revisi ataupun formulasi kebijakan pendidikan 

terutama terkait dengan persoalan penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah. 

1.5 Penegasan Istilah 

Beberapa istilah dalam penelitian membutuhkan penegasan istilah guna menghindari 

kesalah pahaman dalam memahani istilah-istilah di bawah ini: 

1. Representasi 

Merupakan istilah yang dipakai dalam teori hegemoni yang memiliki arti perwujudan 

atau penggambaran. Perwujudan atau penggambaran yang dimaksud dalam penelitian ini 
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adalah perwujudan hegemoni dalam teks Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. 

2. Strategi 

Strategi adalah cara kerja hegemoni (Eriyanto, 2006:104), dimana cara kerja tersebut 

bergerak melalui konsensus (kesepakatan) dibanding  upaya penindasan satu kelompok 

terhadap kelompok lain.  

3. Ekspresi 

Ekspresi dalam teori hegemoni adalah cara-cara yang digunakan dalam 

pengungkapan hegemoni kekuasaan, dalam penelitian ini cara pengungkapan hegemoni 

diwujudkan dalam bentuk kata-kata yang terdapat dalam teks Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala 

Sekolah/Madrasah. 

4. Hegemoni 

Hegemoni merupakan sebuah konsep yang dipopulerkan oleh seorang ahli filsafat 

politik terkemuka dari italia, Antonio Gramsci (Eriyanto, 2001:103). Dimana hegemoni 

berasal dari kata hegeisthai yang berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti 

pimpinan, kepemimpinan, kekuasaan yang melebihi kedudukan kekuasaan lainnya.  

Konsep awal Gramsci tentang hegemoni, bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan 

kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan dua cara, yaitu kekerasan dan 

persuasi, cara kekerasan (represif) yang dilakukan kelas atas terhadap kelas bawah 

disebut dengan tindakan dominasi, sedangkan cara persuasinya disebut dengan hegemoni. 

Perantara tindak dominasi ini dilakukan oleh para aparatur negara seperti polisi, tentara, 

dan hakim, sedangkan hegemoni dilakukan dalam bentuk menanamkan ideologi untuk 

menguasai kelas atau lapisan masyarakat di bawahnya (Kurniawan, 2007: 157-175).  

5. Kebijakan Pemerintah Melalui Permendiknas No.28 Tahun 2010 
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Peraturan kementrian Pendidikan Nasioanal no. 28 tahun 2010 adalah sebuah 

kebijakan yang tertuang dalam bentuk sebuah regulasi yang menetapkan tentang 

ketentuan umum, syarat-syarat , penyiapan, proses pengangkatan, masa tugas, 

pengembangan keprofesian berkelanjutan, penilaian kinerja, mutasi dan pemberhentian 

tugas guru sebagai kepala sekolah/madrasah. Dimana Permendikanas tersebut diterbitkan 

sebagai wujud usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. 
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