
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Kebijakan Gubernur Jawa Timur program Sumber Daya Manusia 

diletakkan ke dalam salah satu program lima pilar kebijakan pembangunan 

Pemerintah Propinsi Jawa Timur, yang diimplementasikan ke dalam suatu 

program. Kementerian Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Timur dalam 

merealisasikan kebijakan tersebut telah merumuskan program pendidikan 

antara lain: 1. Restrukturisasi kelembagaan, 2. Peningkatan mutu aparatur, 

3. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, 4. Revitalisasi Prasarana 

dan Sarana Pendidikan, 5. Optimalisasi penuntasan Wajib Belajar 9 tahun, 

6. Pengembangan Seni Budaya, 7. Pengembangan teknologi tepat guna 

melalui kurikulum muatan lokal. 

Program penggabungan (regrouping) Sekolah Dasar yang dijadikan 

sasaran penelitian ini merupakan cerminan dari program revitalisasi sarana 

dan prasarana pendidikan. Berdasarkan kenyataan, bahwa penyelenggaraan  

pendidikan khususnya tingkat Sekolah Dasar di Jawa Timur, dalam 

pengelolaan ketenagaan, keuangan, sarana dan prasarana pendidikan dasar, 

jauh dari harapan yang diinginkan, indikator-indikatornya (Dinas 

Pendidikan Propinsi Jawa Timur, 2010) dapat dilihat antara lain: 

 Tenaga pengajar/Guru Sekolah Dasar di Jawa Timur pada saat ini masih 

kekurangan orang berdasarkan kebutuhan ideal; 



 Keuangan sebagai sumber dana operasional untuk kelancaran proses 

belajar mengajar belum didasarkan pada kebutuhan per-satuan 

pendidikan per-peserta didik, tapi setiap sekolah baik yang siswanya 

banyak maupun sedikit diberikan anggaran pendidikan yang sama; 

 Kondisi sarana dan prasarana Sekolah Dasar menunjukkan beberapa unit 

dalam keadaan rusak. 

 Kondisi tersebut selalu jadi bahan pembicaraan dalam berbagai 

forum termasuk kalangan media masa, yang muncul senantiasa 

mempersoalkan keterbatasan anggaran pendidikan. Sangat menarik 

pernyataan yang dikemukakan oleh Ginanjar Kartasasmita (1996:283) yang 

berkaitan dengan keterbatasan anggaran bahwa: 

  “hal yang penting dipertanyakan adalah apakah bangsa Indonesia 
sudah melakukan sesuatu yang terbaik yang dapat dilakukan dalam 
keadaan yang serba terbatas ini?” 

 
Dengan keadaan seperti itu sudah tentu tidak harus menjadi alasan, 

untuk tidak berusaha meningkatkan pendidikan baik dari segi kualitas 

maupun kuantitas, tetapi bagaimana caranya agar penyelenggaraan 

pendidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan kondisi yang 

ada sekarang. Hal ini sejalan dengan pendapat H.A.R. Tilaar (1998:15) yang 

mengatakan bahwa: 

  “Pengelolaan sistem pendidikan nasional apabila tidak dikelola 
dengan sebaik-baiknya maka bukan hanya tidak efektif tetapi juga 
tidak efisien. Dengan dana yang masih serba terbatas, peningkatan 
pengelolaan pendidikan nasional harus dilaksanakan”. 

 



Salah satu alternatif untuk meningkatkan pengelolaan pendidikan 

tersebut dengan perubahan organisasi melalui regrouping Sekolah Dasar 

sebagai upaya dalam penyempurnaan kelembagaan. 

Sejak tahun 1973 pemerintah telah melaksanakan program 

pembangunan gedung-gedung Sekolah Dasar secara besar-besaran, dengan 

sasaran diarahkan untuk lebih terciptanya pemerataan dan keadilan dalam 

pendidikan, khususnya pada tingkat pendidikan dasar dalam rangka 

pelaksanaan program wajib belajar1, dalam kaitan dengan program bantuan 

pembagunan Sekolah Dasar digambarkan oleh H.A.R.Tilaar (1998:29): 

“Betapa pesatnya pembangunan nasional mengenai pelaksanaan 
INPRES Pembangunan Sekolah Dasar, yang merupakan bantuan 
kepada Daerah Tingkat II. Sejak tahun 1973/1974 hingga sekarang 
tidak kurang dari 147,5 ribu unit gedung SD, 3 ruang kelas yang 
telah dibangun dan jumlah dana yang dialokasikan untuk program 
INPRES SD hingga sekarang tidak kurang dari 5,117 triliun rupiah.” 
 
Namun demikian, sebagai dampak dari pembangunan gedung 

Sekolah Dasar secara besar-besaran tersebut, memasuki awal tahun 2000 

terdapat banyaknya Sekolah Dasar yang mengalami kekurangan murid, 

disamping kondisi bangunan yang kurang terpelihara diakibatkan oleh 

keterbatasan dana pemeliharaan. Hal ini terjadi sebagai dampak dari 

kelemahan kebijakan yang menganggap pembangunan gedung-gedung 

Sekolah Dasar secara besar-besaran sebagai terobosan dalam program wajib 

belajar 9 tahun, dengan tidak memperhitungkan kualitas bangunan serta 

proyeksi populasi siswa di masa yang akan datang. Sejalan dengan 

                                                
1  Instruksi Presiden Republik Indonesia No.6 Tahun 1994, tentang pedoman pelaksanaan bantuan 

pembagunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kota dan Desa. 



kebijakan pemerintah seperti itu Koentjaraningrat, (1994:45-46) 

menyatakan bahwa: 

“Mentalitas yang bernafsu untuk mencapai tujuan secepat-cepatnya 
tanpa banyak kerelaan berusaha dari permulaan secara langkah-demi 
selangkah, yang untuk mudahnya kita sebut saja “mentalitas 
menerobos”, merupakan akibat dari mentalitas yang meremehkan 
mutu yaitu kita sudah gembira apabila suatu pekerjaan dapat 
mencapai penyelesaian atau suatu barang dan jasa ada tersedia”. 
 
Menghadapi kondisi seperti itu perlu dilakukan langkah-langkah 

penataan kembali kegiatan administrasi pendidikan, seperti yang 

dikemukakan oleh Hadari Nawawi dalam Dadang Dally (2000) bahwa yang 

dimaksud dengan kegiatan administrasi pendidikan pada dasarnya adalah 

mengusahakan terwujudnya efisiensi dan efektivitas yang tinggi dalam 

menyelenggarakan tugas-tugas operasional kependidikan yang bersifat 

teknis edukatif dalam mencapai tujuan pendidikan di lingkungan tertentu. 

Penataan kembali pengelolaan pendidikan yang lebih sehat dan baik 

merupakan tugas pemerintah, dalam hal penyehatan kelembagaan atau 

institusi di jelaskan oleh David Osborne dan Ted Gaebler (Penerjemah 

Abdul Rosyid, 1996: 36), bahwa masyarakat akan sehat bila keluarga, 

tetangga, sekolah, organisasi sosial dan bisnis mereka sehat dan bahwa 

peran pemerintah yang paling besar adalah menyehatkan semua institusi ini. 

Dalam menciptakan institusi sekolah yang sehat dan baik yang 

mendukung tugas operasional kependidikan yang bersifat teknis edukatif 

dalam mencapai tujuan pendidikan, ada dua hal yang dapat dilakukan yakni 

melalui peningkatan anggaran pendidikan atau dengan cara pemberdayaan 

sumber daya yang ada melalui langkah-langkah efisiensi. 



Upaya untuk meningkatkan anggaran pendidikan tampaknya dalam 

situasi dan kondisi dewasa ini, dimana krisis ekonomi dan keuangan yang 

ternyata telah berdampak pada segenap sendi perekonomian bangsa 

Indonesia sangat tidak mungkin untuk dilakukan, di Jawa Timur 

membutuhkan dana untuk merehabilitasi sarana prasarana pendidikan 

berupa rehabilitasi gedung-gedung SD yang mengalami kondisi rusak 

sebesar 60,6 atau 30.464 unit dengan berbagai tingkatan kerusakan. 

Kemampuan anggaran yang ada dari dana Inpres SD untuk 

merehabilitasinya hanya mencapai kisaran 10% tiap tahun. Sebagai contoh 

pada tahun anggaran 2008/2009 Jawa Timur hanya mendapat alokasi dana 

sebesar Rp 43.076.000.000, 00 yang dialokasikan untuk merehabilitasi 

1.678 unit atau 5, 5%.2 

Berdasarkan data tersebut sudah jelas untuk dapat mendukung tugas 

operasional kependidikan pada tingkat Sekolah Dasar melalui peningkatan 

anggaran pendidikan belum dapat diharapkan. Atas dasar pertimbangan itu, 

kebijakan regrouping Sekolah Dasar merupakan upaya yang paling 

memungkinkan untuk dilakukan sebagai langkah terobosan mewujudkan 

efisiensi dan efektivitas yang tinggi dalam menyelenggarakan tugas-tugas 

operasional kependidikan di Jawa Timur. 

Keadaan di Jawa Timur dengan jumlah SD sebanyak 25.758 

(Negeri/Swasta), jumlah muridnya mencapai 5.652.287 orang dengan 

rombongan belajar sebanyak 158.587 (Kementerian Pendidikan Nasional 

                                                
2  Sumber Kementerian Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Timur, laporan realisasi proyek 

rehabilitasi gedung Sekolah Dasar tahun 2008/2009. 



Propinsi Jawa Timur, Januari 2009), berdasarkan usulan dari para Kepala 

Kan Kemendiknas Kabupaten/Kota se Jawa Timur telah diterima 

permohonan untuk penggabungan sebanyak 2.070 SD, dan baru terealisir 92 

SD. Alasan yang sangat mendasar dengan usulan penggabungan tersebut 

adalah diakibatkan banyaknya Sekolah Dasar yang kurang efektif dengan 

jumlah murid kurang dari 100 orang, berdasarkan ketentuan yang diatur 

terdahulu Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur, apabila dilihat dari 

jumlah  realisasi penggabungan yang telah dicapai, maka implementasi 

kebijakan berjalan kurang optimal. 

Masalah kurang optimalnya kinerja program penggabungan Sekolah 

Dasar di Jawa Timur, terjadi pula di Kab Magetan. Keadaan Sekolah Dasar 

pada Dinas Pendidikan Nasional Kab. Magetan dari 490 SD, telah diusulkan 

27 Sekolah Dasar yang kurang efektif untuk digabung dan baru terealisasi 

hanya 4 SD3. Jika dilihat dari kinerja yang dicapai sejak dikeluarkannya 

kebijakan penggabungan tersebut, maka terdapat indikasi kurang optimal 

dalam implementasi kebijakan. 

Kabupaten Magetan yang secara administratif dibagi menjadi 18 

wilayah Kecamatan, keadaan Sekolah Dasar setelah penggabungan tahap 

pertama berdasarkan ketentuan lama menjadi 490 SD.  

Dengan telah terbitnya ketentuan baru yang mengatur tentang 

pelaksanaan regrouping Sekolah Dasar dibandingkan dengan ketentuan 

lama secara signifikan terjadi perubahan yang mendasar.  

                                                
3  Sumber Dinas Pendidikan Nasional Kab. Magetan, Mei 2009 



Menurut petunjuk pelaksanaan penggabungan Sekolah Dasar 

dijelaskan bahwa maksud dan tujuan penggabungan Sekolah Dasar adalah 

sebagai berikut4 : 

1. Penggabungan SD merupakan suatu program pemerintah untuk 

menciptakan pengelolaan SD yang efektif dan efisien. 

2. Petunjuk Pelaksanaan Penggabungan SD ini dimaksudkan sebagai garis 

besar acuan bagi pejabat/Instansi yang berwenang dalam pelaksanaan 

penggabungan SD. 

3. Petunjuk Pelaksanaan Penggabungan SD, disusun agar kegiatan 

penggabungan SD dapat dipertanggungjawabkan. 

  Bertitik tolak dari masalah yang melatar belakangi perlunya 

dilakukan program penggabungan (regrouping) SD, maka harapan yang 

ingin dicapai adalah tercapainya kondisi yang ideal.  

Dengan memperhatikan kriteria yang diatur dalam Keputusan 

Gubernur Jawa Timur (Nomor 2 Tahun 2009 Bab III Pasal 3) dijelaskan 

bahwa Sekolah Dasar yang dapat digabungkan adalah: 

a. Jumlah murid keseluruhan atau rata-rata per-kelas lebih dibanding 
dengan daya tampung kelas; 

b. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir jumlah murid pada sekolah yang 
bersangkutan menurun dan atau tidak pernah memenuhi standar jumlah 
minimal yang ditetapkan; 

c. Lokasi SD yang akan digabung berada dalam satu komplek atau pada 
radius jarak tidak lebih dari satu kilometer dan atau tidak 
membahayakan siswa. 

d. Lokasi SD tidak sesuai dengan RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) 
yang telah ditetapkan; 

                                                
4  Keputusan Gubernur Jawa Timur No.2 Tahun 2006, tanggal 2 Pebruari 2006, tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Penggabungan Sekolah Dasar di Propinsi Jawa Timur. 



e. SD yang akan menerima penggabungan dan atau SD hasil 
penggabungan harus memenuhi pembakuan luas lahan dan tipe sekolah 
yang telah ditetapkan serta kondisi harus lebih baik; 

f. Kondisi bangunan SD sebagian atau seluruhnya sudah tidak laik pakai; 
g. Lokasi SD berada pada daerah yang tidak ada sumber air bersih; 
h. Lokasi SD berada pada daerah rawan bencana; 
i. Konstruksi bangunan SD belum dan atau tidak memenuhi standar; 
j. Jumlah murid setelah digabung tidak melebihi kapasitas daya tampung 

sekolah; 
k. Penggabungan SD tidak mengakibatkan terganggunya kelancaran proses 

pembelajaran; 
l. Penggabungan SD tidak menimbulkan dampak psikologis pada peserta 

didik sehingga akan mengganggu maksud baik dari pada penggabungan 
SD. 

m. Penggabungan SD harus mempertimbangkan pemanfaatan asset 
bangunan dan lahan yang digunakan. 

 

Untuk terwujudnya rasio ideal jumlah Sekolah Dasar di Kab. 

Magetan melalui program regrouping itu, ada beberapa aspek prosedural 

yang harus ditempuh dalam perumusan kebijakan sebagaimana diatur dalam 

Bab IV pasal 4 (Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 tahun 2006) 

tentang petunjuk pelaksanaan penggabungan Sekolah Dasar di Propinsi 

Jawa Timur, antara lain: 

1. Mekanisme dan Tata cara penggabungan SD dilakukan dengan 
langkah-langkah sebagai berikut : 
a. Penggabungan SD harus didasarkan pada hasil pemetaan. 
b. Tata cara penggabungan SD harus dilakukan berdasarkan 

ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil musyawarah 
dan kesepakatan antara Kepala Sekolah dan Komite. 

c. SD yang akan menerima penggabungan harus memenuhi 
persyaratan-persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada Bab III 
Pasal 3 ayat (1) huruf f. 

2. SD yang akan digabung diusulkan oleh Tim Penggabungan SD 
Tingkat Kecamatan kepada Tim Penggabungan SD Tingkat 
Kabupaten/Kotamadya yang dilampiri dengan : 
a. Berita Acara Hasil Musyawarah (BAM) 
b. Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAP) 
c. Rencana Mutasi Kepala Sekolah, Guru, dan Penjaga Sekolah 
d. Tencana Penggabungan SD 



e. Rencana penggabungan aset (lahan dan gedung) SD yang 
ditinggalkan 

f. Rencana pengalihan aset (mebelair dan perlengkapan sekolah 
lainnya) kepada sekolah yang akan menerima penggabungan. 

3. Tim Penggabungan SD Tingkat II melakukan pengkajian terhadap usul 
penggabungan SD dari Tim Penggabungan Tingkat Kecamatan 
selanjutnya merekomendasikan dan meneruskan kepada Tim gabungan 
SD Tingkat I. 

4. Tim Penggabungan SD Tingkat I melakukan pengkajian terhadap usul 
Tim Penggabungan SD Ringkat II untuk selanjutnya membuat 
rekomendasi untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Tingkat I untuk 
diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tingkat I atas nama 
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. 

5. Format sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini 
akan diatur lebih lanjut oleh Tim Penggabungan SD Tingkat I. 
 

Berdasarkan kepada kendala yang dihadapi serta pentingnya 

upaya yang dilakukan dalam pemecahan masalah, maka hal ini menuju 

kepada pertanyaan penelitian, yaitu sejauh mana Kebijakan Penggabungan 

(regrouping) Sekolah dasar dapat diimplementasikan dengan baik 

sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya efektivitas dan efisiensi 

penyelenggaraan pendidikan. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

   Berdasarkan kepada uraian latar belakang masalah tersebut, maka 

masalah penelitian ini adalah “Apakah pelaksanaan regrouping Sekolah 

Dasar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan 

pendidikan di Kabupaten Magetan?” secara terinci masalah penelitian 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 



       1. Apakah Implementasi Kebijakan Regrouping Sekolah Dasar di Kabupaten  

Magetan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan 

pendidikan?  

2. Apa sajakah yang melatarbelakangi dilakukan regrouping Sekolah Dasar di 

Kabupaten Magetan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penelitian 

ini bertujuan untuk. 

1. Mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Regrouping Sekolah Dasar di 

Kabupaten Magetan, sehingga akan diperoleh pemahaman tentang 

pemanfaatan sumber-sumber yang mendukungnya secara efektif dan 

efisien. 

2. Menganalisis hal-hal yang melatarbelakangi dilakukan Regrouping 

Sekolah Dasar di Kabupaten Magetan. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan memiliki kegunaan tidak saja bagi aspek 

akademik (keilmuan), tapi berguna pula kepada hal yang bersifat praktis 

(guna-laksana). Secara keilmuan, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 

untuk mengembangkan, mendiagnosis metoda dan teknik penggabungan 

Sekolah dasar dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan 

pendidikan. Lebih jauh hasil penelitian ini pun diharapkan dapat berguna 



dalam memperkaya hasanah Ilmu Pengetahuan Kebijakan Pengembangan 

Pendidikan. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai 

bahan pertimbangan dan rekomendasi dalam menentukan kebijakan 

penggabungan Sekolah dasar di masa yang akan datang. 

 

1.5  Kerangka Pemikiran 

Dalam membahas implementasi kebijakan tentang regrouping 

Sekolah Dasar, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

penyelenggaraan pendidikan dasar, diharapkan mendapat informasi tentang 

masalah yang dihadapi, fakta yang mendukung serta tindakan yang telah dan 

akan dilakukan dalam memecahkan masalah kebijakan penggabungan 

sekolah dasar. Untuk itu akan digunakan tiga macam seperti yang 

dikemukakan oleh William N. Dunn (2000: 97) bahwa: 

“Didalam menghasilkan informasi argumen-argumen yang masuk 
akal mengenai tiga macam pertanyaan tersebut, seorang analisis dapat 
memakai satu atau lebih dari tiga pendekatan analisis, yaitu: empiris, valuatif 
dan normatif (lihat tabel 3.1). Pendekatan empiris ditekankan terutama pada 
penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatiu kebijakan publik. Disini 
pertanyaan utama bersifat faktual (apakah sesuatu ada?) dan macam informasi 
yang dihasilkan bersifat deskriptif. Analisis misalnya, dapat mendeskripsikan, 
menjelaskan, atau meramalkan pengeluaran publik untuk kesehatan, 
pendidikan, atau jalan-jalan raya. Sebaliknya pendekatan valuatif terutama 
ditekankan pada penentuan bobot atau nilai beberapoa kebijakan. Di sini 
pertanyaannya berkenaan dengan nilai (berapa nilainya?) dan tipe informasi 
yang dihasilkan bersifat valuatif. Sebagai contoh. Setelah memberikan 
informasi deskriptif mengenai macam kebijakan perpajakan, analiiss dapat 
mengevaluasi berbagai cara yang berbeda dalam mendistribusikan beban 
pajak menurut konsekuensi etis dan moral mereka, terakhir pendekatan 
normative ditekankan pada rekomendasi serangkaian tindakan yang akan 
datang yang dapat menyelesaikan masala-masalah publik. Dalam kasus ini, 
pertanyaannya berkenaan dengan tindakan (apa yang harus dilakukan?) dan 
tipe informasi yang dihasilkan bersifat preskriptif. Sebagai contoh kebijakan 



jaminan pendapatan minimum tahunan dapat direkomendasikan sebagai cara 
untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. 

 
Merujuk kepada pendapat tersebut pendekatan yang akan dilakukan 

dalam penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Pendekatan empirik, dalam menganalisis kebijakan regrouping 

Sekolah dasar, pendekatannya terutama berkenaan dengan penggamabaran 

sebab dan akibat dari kebijakan yang lain, serta memberikan gambaran masa 

lalu tentang hasil yang diperoleh dari diberlakukannya kebijakan tersebut. 

Dalam pendekatan empirik pertanyaan utamanya ialah, apakah segala sesuatu 

itu ada dan jenis informasi yang dihasilkannya adalah berciri designatif 

(mengindifikasikan atau menujukkan). 

Pendekatan evaluatif, yaitu pendekatan yang berurusan dengan 

penentuan makna atau nilai dari kebijakan regrouping Sekolah Dasar dimasa 

lalu. Pertanyaannya ialah apa makna dari kebijakan tersebut dan jenis 

informasi yang dihasilkannya bercirikan evaluatif. 

Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang berkenaan dengan 

rekomendasi untuk masa yang akan datang, dari bentuk tindakan yang 

mungkin bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan kebijakan 

penggabungan Sekolah Dasar. Pertanyaannya ialah apa yang seyogyanya 

dilakukan, dan jenis informasi yang dihasilkan bersifat advokatif 

(mendukung, membantu). Pendekatan analisis kebijaksanaan seperti yang 

terlihat dalam tabel 1.1 sbb: 

 

 



Tabel 1.1 Tiga pendekatan dalam Analisis Kebijakan 

PENDEKATAN PERTANYAAN UTAMA TIPE INFORMASI 

Empiris 

 

Valuatif 

 

Normatif 

 

Adakah dan akankah ada? 

(Fakta) 

Apa manfaatnya 

 (Nilai) 

Apakah yang harus diperbuat? 

 (Aksi) 

Deskriptif dan 

prediktif 

          Valuatif 

 

Preskriptif 

 

Sumber: William N. Dunn (2000: 98) 

Untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan 

regrouping Sekolah Dasar, dilakukan pendekatan yang bersifat designative, 

evaluative atau advokatif, dengan menggunakan prosedur analisis yang umum 

yaitu deskripsi, prediksi, evaluasi dan preskripsi, menurut Dunn (2000: 97) 

dijelaskan bahwa: Analisis kebijakan diambil dari berbagai macam disiplin 

dan profesi yang tujuannya bersifat deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. 

Deskripsi dan prediksi yaitu membantu untuk menjawab pertanyaan yang 

bersifat designative. Evaluasi membantu menjawab pertanyaan evaluatif 

seperti apa makna suatu kebijakan. Preskripsi membantu menjawab 

pertanyaan yang bersifat advokatif. Prediksi dan rekomendasi berhubungan 

dengan masa datang, digunakan sebelum sesuatu tindakan dilakukan (ex-

ante), sedangkan deskripsi dan evaluasi bertahan dengan masa lalu digunakan 

sesudah sesuatu tindakan terjadi (ex-post). Prosedur analisis umum 

berdasarkan waktu dan tipe pertanyaan dapat dilihat pada tabel 1.2 sbb: 



Tabel 1.2 Prosedur analisis umum berdasarkan waktu dan tipe 

pertanyaan 

WAKTU WAKTU PERTANYAAN 

Designatif Evaluatif Advokatif 

Sebelum aksi 

Setelah aksi 

PREDIKSI 

DESKRIPSI 

EVALUASI 

EVALUASI 

PRESKRIPSI 

--- 

Sumber: William N. Dunn (2000: 96) 

Dalam menganalisis kebijakan regrouping Sekolah Dasar, prosedur 

analisis umum yang telah diuraikan itu akan berkaitan dengan metode analisis 

kebijakan, yaitu: 

1) Pemantauan (monitoring), yang memungkinkan menghasilkan informasi 

mengenai sebab akibar dari kebijakan dimasa lalu. 

2) Prakiraan (forecasting), yaitu memprediksi yang memungkinkan 

menghasilkan informasi mengenai konsekuensi dimasa datang dari 

pemakai kebijakan. 

3) Evaluasi (evaluation), yaitu melibatkan jasil informasi mengenai makna 

kebijakan masa lalu dan masa depan. 

4) Rekomendasi (recommendation), yaitu menyajikan preskripsi yang 

memungkinkan menghasilkan informasi mengenai kemungkinan cata 

bertindak dimasa depan yang akan membawa akibat yang bernilai. Sebagai 

tambahan dari keempat metode analisis kebijakan adalah: 



Problem structuring, yaitu tahapan dalam proses penelaah dalam berbagai 

permasalahan (penstrukturan masalah), Practical inference, penyimpulan 

secara praktis, sejauh mana masalah kebijakan sudah dapat dipecahkan. 

(Dalam analisis kebijakan, sebagaimana telah kita lihat pada bab 
satu, prosedur analisis umum ini telah diberi nama-nama khusus, 
yaitu: (1). Pemantauan (Deskripsi) memungkinkan kita untuk 
menghasilkan informasi tentang sebab-sebab masa lalu dan akibat 
dari kebijakan, (2). Peramalan (Prediksi) memungkinkan kita untuk 
menghasilkan informasi tentang konsekuensi yang akan datang dari 
kebijakan, (3). Evaluasi (evaluasi) mencakup produksi informasi 
tentang nilai atau kegunaan dari kebijakan yang lalu dan yang akan 
datang, dan (4) Rekomendasi (Preskripsi) memungkinkan untuk 
menghasilkan informasi tentang kemungkinan bahwa serangkaian 
tindakan yang akan datng akan mendatangkan akibat-akibat yang 
bernilai. Selain keempat prosedur tadi, ada satu prosedur yang tidak 
dapat dijelaskan secara sama dengan prosedur-prosedur yang telah 
didiskusikan diataas. Prosedur tersebut adalah (5), Perumusan 
Masalah.) Dunn (2000: 101). 

 
   Untuk lebih memperjelas prosedur analisis umum yang berkaitan 

dengan metode-metode analisis kebijakan serta hubungan herarkinya 

sebagai kerangka kebijakan dalam proses analisis kebijakan regrouping 

SD, digambarkan pada bagan 2.1. Penelitian mengenai implementasi 

kebijakan regrouping SD, didasarkan kepada Surat Edaran Mendagri 

(nomor 421.2/2501/Bangda) dan keputusan tersebut merupakan acuan 

yang akan dipedomani dalam melakukan implementasi pelaksanaan 

regrouping Sekolah Dasar. 

 

 

 

  



Bagan 1.1 Hierarchy of six policy-analytic methods 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dunn, (2000:41) 

Penggabungan Sekolah dasar sebagai upaya untuk melakukan 

penataan kembali pengelolaaan pendidikan dasar di tingkat Sekolah Dasar 

yang akan berpengaruh pula terhadap kegiatan administrasi pendidikan. 

Pendidikan itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu sistem, yakni 

seperangkat obyek yang memiliki sejumlah komponen yang saling 

berhubungan satu sama lain. Seperti yang dikemukakan oleh Nana Sudjana 

(1989:23), bahwa:”Sistem dapat dipandang sebagai suatu bentuk dalam 

sturuktur atau operasi, konsep atau fungai, yang terjalin dari bagian yang 

terikat dan terpadu”. 

PROBLEM 
STRUCTURING 

MONITORING 

FORECASTING 

EVALUATION 

RECOMENDATION 

PRACTICAL 
INFERENCE 

Empirical 
Mode 

Evaluative 
Mode 

Advocative
Mode 



Hakikat sistem selalu ditandai adanya masukan (input) – proses – dan 

keluaran (out-put), berdasarkan fakta, kendala serta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, maka dapatlah dirumuskan kerangka pemikiran sebagai 

alur pikir dalam penelitian analisis kebijakan regrouping Sekolah dasar. Alur 

pikir tersebut, dipandang dari sudut analisis “input-output”, input yang 

memasukkan sesuatu sistem dapat berupa: zat energi, manusia atau informasi. 

Dan itu merupakan kekuatan yang menggerakkan, yang memberikan kepada 

sistem yang bersangkutan, apa yang diperlukannya untuk beroperasi. 

Nisjar dan Winardi, (1997:70), memgemukakan asumsi sebagai 

berikut: Input, yaitu menganalisis latar belakang masalah yang menyebabkan 

perlunya dilakukan regrouping Sekolah Dasar. Proses menganalisis kebijakan 

regrouping Sekolah Dasar dengan menggunakan pendekatan empiris, 

evaluatif, dan normatif serta metode monitoring, forecasting, evaluation, 

recommendation, problem structuring, dan practical inference. Output, 

melalui proses analisis kebijakan regrouping Sekolah dasar diharapkan 

tercapainya rasio ideal dalam penyelenggaraan pendidikan. Outcomes, 

tercapainya hasil yang diharapkan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar 

yang efektif dan efisien. 

Berdasarkan kepada kerangka berpikir tersebut, maka dapat kiranya 

dirumuskan suatu pedoman kerja sebagai acuan dalam penelitian, walaupun 

tidak dapat dirumuskan pada awal penelitian karena tidak ada maksud 

menguji kebenarannya (Nasution, 1996:39), dan akan lebih disempurnakan 

pada saat berlangsungnya penelitian (Sudjana dan Ibrahim, 1989:201) namun 



sepanjang penelitian selalu akan timbul rumusan-rumusan konsep sebagai 

pegangan atau perunjuk dalam penafsiran data untuk mengetahui maknanya, 

Moleong (1989:23) menyeburnya sebagai hipotesis kerja, yaitu hipotesis yang 

diambil dari teori penelitian mengenai suatu fenomena sosial (Black dan 

Champion, 1992:110). 

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan yang 

dirumuskan sebagai outcomes seperti diulas tersebut, dimaksudkan agar 

pengelolaan Sekolah dasar didasarkan kepada pengorganisasian yang lebih 

baik, dijelaskan Siagian (1994:148) bahwa semakin mampu 

menyelenggarakan fungsinya dengan tingkat efisiensi, efektivitas dan 

produktivitas yang semakin tinggi, birokrasi pemerintahan perlu selalu 

berusaha agar seluruh organisasi birokrasi itu dikelola berdasarkan prinsip-

prinsip organisasi yang sehat. 

Dengan demikian merupakan suatu tantangan bagi badan-badan 

pemerintah untuk dapat lebih mengembangkan organisasinya sebagai 

pelaksanaan dari kebijakan publik seperti di kemukakan oleh Anderson 

(dalam Islamy, 1997:19), “Publik Policies are those policies developed by 

governmental boodles and officials” (Kebijakan negara adalah kebijakan-

kebijakan yang dikembangkan oleh badan-bagan dan pejabat-pejabat 

pemerintah). 

Dalam proses analisis kebijakan yang penting adalah memahami 

seluruh informasi yang terdapat pada suatu kasus, menganalisis situasi untuk 

mengetahui issue apa yang sedang terjadi, dan memutuskan tindakan apa 



yang harus segera dilakukan untuk memecahkan masalah (Rangkuti; 

1997:14). Memecahkan masalah publik mensyaratkan adanya proses 

perumusan dan penetapan kebijaksaan, karena masalah publik tidak bisa 

diatasi secara perseorangan. 

Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja (1996:100-103) mengemukakan 

bahwa langkah-langkah pokok dalam melakukan analisa kebijaksanaan, dapat 

disederhanakan sebagai berikut : (1) Pengkajian persoalan; (2) Penentuan 

tujuan; (3) Perumusan alternative; (4) Penyusunan model; (5) Penetuan 

kriteria; (6) Penilaian alternative; dan (7) Perumusan rekomendasi. 

Pentingnya efisiensi dalam pengelolaan pendidikan dasar, H.A.R. 

Tilaar (1998:22) berpendapat dalam era pembangunan yang sangat cepat itu 

Sekolah dasar telah menjadi pendidikan universal, menuntut tanggung jawab 

yang lebih besar dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, perencanaan dan 

manajemen pembangunan dari bawah untuk melengkapi petunjuk-petunjuk 

dari Pemerintah Pusat semakin dirasakan keperluannya. Ada dua asumsi yang 

dikemukakan yaitu: 

Asumsi I: Mutu pendidikan akan dapat ditingkatkan apabila ditangani secara 

efisien. Artinya, berbagai sumber yang mempengaruhi terjadinya proses 

pendidikan perlu ditangani secara jelas, terkendali, dan terarah. Kurikulum 

diarahkan dan dirinci, guru dipersiapkan dan dirugaskan sarana dan dana 

pendidikan diprogramkan secara efisien Asumsi ini dapat disebut, asumsi 

teknis pedagogis.  



Asumsi II: Pendidikan, khususnya pendidikan dasar yang merupakan 

kebutuhan dasar dari setiap warga negara, merupakan kewajiban pemerintah, 

dalam hal ini unti pemerintah yang paling dekat, untuk melaksanakannya. 

Pendidikan menjadi salah satu masalah pembagian wewenang kekuasaan 

(distribution of power), antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Asumsi ini dapat disebut asumsi politik pemerintahan. 

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, penyelenggaraan pendidikan 

dasar dalam penelitian ini adalah yang berhubungan dengan tugas dan fungsi 

kementerian Pendidikan Nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 65 

Tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari pada urusan pusat 

dalam lapangan pendidikan pengajaran dan kebudayaan kepada Propinsi. 

 

1.6 Penegasan Istilah 

  Agar tidak terjadi salah persepsi terhadap istilah-istilah yang 

digunakan dalam judul penelitian ini, perlu dikemukakan penjelasan beberapa 

istilah yaitu : 

a. Implementasi Kebijakan adalah kegiatan lanjutan dari proses perumusan 

kebijakan dan dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan 

kebijakan dan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-

individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang 

diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam 

keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup 

usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan 



operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan 

usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang 

ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.  

  Kebijakan pada hakekatnya merupakan kajian terhadap peraturan 

atau program, dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Implementasi kebijakan 

merupakan kegiatan lanjutan dari proses perumusan kebijakan dan dipandang 

sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan. 

b. Implementasi Kebijakan Regrouping Sekolah Dasar adalah pelaksanaan 

kebijakan Regrouping Sekolah Dasar, yang terdiri atas sosialisasi kebijakan 

Regrouping Sekolah Dasar dan mekanisme pelaksanaannya. 

c. Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah 

proses di mana masyarakat belajar melalui interaksi dengan sesama anggota 

masyarakat, tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak, di mana 

kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan 

partisipasi sosial yang efektif dan efisien.  

d. Mekanisme Pelaksanaan Kebijakan adalah cara kerja atau tahapan-tahapan 

yang harus dilalui dalam merealisasikan tujuan dan sasaran suatu organisasi 

atau suatu perkumpulan.  

e. Makna Kebijakan Regrouping Sekolah Dasar meliputi persepsi dan 

dampak kebijakan. Persepsi adalah tanggapan seseorang terhadap suatu 

objek/stimulus yang diterima. Bentuk-bentuk persepsi ada dua, yaitu: (1) 

persepsi positif adalah pandangan/tanggapan terhadap suatu objek dan menuju 

pada suatu keadaan subjek yang mempersepsikan cenderung menerima objek 



yang ditangkap karena sesuai dengan pribadinya, (2) persepsi negatif adalah 

pandangan/tanggapan terhadap suatu objek dan menuju pada suatu keadaan 

subjek yang mempersepsikan cenderung menolak objek yang ditangkap 

karena tidak sesuai dengan pribadinya. Persepsi bisa diamati dari pihak 

sekolah maupun pihak masyarakat.  

f. Dampak kebijakan (impact) adalah perubahan nyata pada tingkah laku atau 

sikap yang dihasilkan oleh output (keluaran) kebijakan tersebut.  

g. Regrouping Sekolah Dasar adalah usaha penyatuan dua unit SD atau lebih 

menjadi satu kelembagaan (institusi) SD dan diselenggarakan dalam satu 

pengelolaan. Penggabungan dimaksudkan untuk memodifikasi kelembagaan 

Sekolah dasar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan 

kegiatan belajar mengajar dari suatu SD atau lebih digabung menjadi satu SD 

dengan satu pengelolaan institusi sekolah. 

h. Pendidikan sekolah dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan 

tahun, diselenggarakan selama 6 tahun di SD dan tiga tahun di SLTP atau 

satuan pendidikan yang sederajat. Sekolah Dasar adalah bentuk satuan 

pendidikan dasar yang menyelenggarakan program 6 tahun, SLTP adalah 

satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program 3 tahun. 

Dari uraian pengertian pendidikan Sekolah Dasar itu maka dapat dikatakan 

bahwa tujuan akhir dari pendidikan di Sekolah Dasar adalah agar siswa dapat 

memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan kepribadian yang baik yang 

diperoleh melalui kegiatan belajar mengajar sebagai penerapan kegiatan 

kurikulum yang berlaku. 



i. Efektif adalah  suatu cara untuk memanfaatkan suatu hal agar memperoleh 

hasil  yang sebaik-baiknya, acuannya adalah kepada suatu ukuran tingkat 

kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan 

sebagaimana telah terlebih dahulu ditetapkan. Efektif mengandung pula 

pengertian kualitatif. Efektif lebih mengarah ke pencapaian sasaran. 

g. Efisien adalah menggunakan sesuatu hal dengan sebaik-baiknya agar hasil 

yang dicapai dapat berjalan maksimal. Berpijak pada definisi itu efisiensi 

yaitu suatu cara bagaimana menghemat sumber daya dan sumber dana dalam 

proses produksi dengan tanpa mengurangi hasil yang dicapai sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan. Efisien harus selalu bersifat kuantitatif dan 

dapat diukur (measureable). Efisien dalam menggunakan masukan (input) 

akan menghasilkan produktivitas yang tinggi, yang merupakan tujuan dari 

setiap organisasi. 

h. Penyelenggaraan Pendidikan yang dimaksudkan dalam penelitian ini 

adalah penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar. Tanggung jawab 

pembinaan secara menyeluruh berada pada Kementerian Pendidikan 

Nasional. Khusus di lingkungan pembinaan Sekolah Dasar sebagian tugas 

dan tanggung jawab itu diserahkan kepada pemerintah daerah setempat 

(Kementerian Dalam Negeri) sebagai tugas otonomi daerah. 

 

 

 

 


