
1 

 

PENGELOLAAN SEKOLAH DASAR REGROUPING  

(Studi Situs SDN Gondosuli 2 dan 3 Kecamatan Muntilan 

Kabupaten Magelang) 
 

NASKAH PUBLIKASI 
 

Diajukan Kepada 

Program Studi Manajemen Pendidikan  

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta  

untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh 

Gelar Magister dalam Ilmu Manajemen Pendidikan 

 

 
 

Oleh: 

MURDONO 

Q.100.100.197 

 

 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN  

PROGRAM PASCASARJANA   

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2012 



2 

 

NASKAH PUBLIKASI  

 

 

PENGELOLAAN SEKOLAH DASAR REGROUPING  

(Studi Situs SDN Gondosuli 2 dan 3 Kecamatan Muntilan 

Kabupaten Magelang) 
 

 

Disusun Oleh: 

MURDONO 

Q.100.100.197 

 

 

 

Telah Disetujui Oleh : 

 

 

Pembimbing I 

 

 

 

 

Prof. Dr. Sutama, MPd. 

Pembimbing II 

 

 

 

 

Drs. Sumardi, M.Si 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN  

PROGRAM PASCASARJANA   

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2012 



3 

 

PENGELOLAAN SEKOLAH DASAR REGROUPING  
(Studi Situs SDN Gondosuli 2 dan 3 Kecamatan Muntilan 

Kabupaten Magelang) 
 

Oleh:  
1Murdono, 2Sutama 

1Guru SDN Muntilan,  
2Staf Pengajar Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 
Abstract 

The objectives of this research are to describe (1) the human resources of 
regrouping Elementary School in SDN Gondosuli 2 and 3 Muntilan sub-districts, 
Magelang District, (2) the facilities of regrouping Elementary School in SDN 
Gondosuli 2 and 3 Muntilan sub-districts, Magelang District, (3) fund of 
regrouping Elementary School in SDN Gondosuli 2 and 3 Muntilan sub-district, 
Magelang District.This is qualitative research with ethnography design. Data 
collection method used depth interview, observation and documentation. Data 
analysis technique used data analysis in site. Data validity test used credibility, 
transferability, conformability, and dependability.The result of this research are 
(1) human resource in regrouping Elementary School in SDN Gondosuli 2 and 3 
is not only get achievement in academic and non academic field but also can 
shows the polite and religious attitude. Teacher always come on time at school 
and they willing to be guidance at extracurricular activity. (2) Facilities in SDN 
Gondosuli 2 and 3 have increased from the prior in regrouping. Physical condition 
is adequate. Learning media is not only simple props, but it has been provided in 
the form of an interactive learning medium of animation. School is held facility in 
routine activity by compiling RKAS that consist of procurement and maintained 
activity of facility. (3) School fund in SDN Gondosuli 2 and 3 is managed by 
transparent and democratic. Related side in school is involved in compiling fund 
budgeting. Fund received by SDN Gondosuli 2 and 3 is come from government 
help and several donations such as school committee, parent and students. Fund 
will be used to fulfill 8 education national standards with priority principle.  
 
Keywords: regrouping, human resource, facility, fund 
 

PENDAHULUAN 

Data badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan 

Nasional (Balitbang Depdiknas) 2006 menunjukkan bahwa 846,6 ribu siswa 

SD/MI putus sekolah, sementara itu di jenjang SMP/MTS, 174,4 ribu siswa putus 

sekolah dan 178,6 ribu siswa putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA (Dinas 

Pendidikan Jateng, 2009: 1). Pada tahun yang sama, dari total lulusan SD/MI 

sebanyak 4 juta siswa 322,2 ribu siswa tidak dapat melanjutkan pendidikan ke 
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jenjang SMP/MTS. Departemen pendidikan Nasional pada tahun 2007/2008, 

mencatat angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menenngah rata-rata baru 

mencapai 69,25% atau lebih rendah dari APK pendidikan menengah pertama yang 

sudah mencapai angka 96,18%. (Anonim, 2009: 1). Terdapat 277 ruang kelas 

tidak terpakai akibat dari kekurangan murid sementara di sekolah-sekolah tertentu 

rasio jumlah murid per kelas cukup padat. Padahal besaran dana pemerintah 

disamakan antara SD yang kurang murid dengan SD yang banyak murid.  

Konsep untuk melakukan penggabungan sekolah dasar dilakukan dengan 

harapan dapat meningkatkanefektifitas pembelajaran dan efisiensi anggaran, serta 

memecahkan masalahkekurangan guru (Anonim, 2009: 2). Penggabungan sekolah 

atau regrouping berarti mengalami suatu perubahan dalam hal fisik dan non fisik 

agar bisa dipertahankan. Salah satu sasaran manajemen perubahan adalah 

mengupayakan agar proses transformasi tersebut itu berlangsung dalam waktu 

yang relatif cepat dengan kesulitan- kesulitan seminimal mungkin. Keharusan 

dalam melaksanakan perubahan dalam saat ini tidak boleh menunggu hingga 

sebuah organisasi tersebut mengalami sebuah proses kemunduran, maka dari itu 

mereka harus melaksanakan perubahan- perubahan yang perlu diprediksi dan 

diantisipasi kebutuhan akan perubahan (Santoso, 2009: 3).  

Konsep dasar penggabungan sekolah (regrouping) yang dikeluarkan 

oleh menteri dalam negeri tentang pedoman pelaksanaan penggabungan sekolah 

(regrouping) sekolah dasar (SD) yaitu: (1) Penggabungan (regrouping) SD adalah 

usaha penyatuan dua unit SD atau lebih menjadi satu kelembagaan (institusi) SD 

dan diselenggarakan dalam satu pengelolaan; (2) Lingkup penggabungan SD 

meliputi SD yang terdapat antar desa/kelurahan yang sama dan atau di 

desa/kelurahan yang berbatasan dan atau antar kecamatan yang berbatasan; (3) 

Sekolah Dasar kemudian disingkat dengan SD adalah bentuk satuan pendidikan 

dasar milik pemerintah yang menyelenggarakan program pendidikan enam tahun; 

(4) SD inti adalah SD yang terpilih antara beberapa SD dalam satu gugus sekolah 

yang berfungsi sebagai pusat pengembangan di dalam gugus SD tersebut; (5) SD 

imbas adalah anggota satu gugus sekolah yang menjadi binaan SD inti; (6) SD 
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kecil adalah SD di daerah terpencil yang belum memenuhi syarat pembakuan 

(Santoso, 2009: 3). 

Dari pengertian di atas salah satu program pemerintah ialah program 

regrouping SD di sebagian daerah sudah mulai dilaksanakan. Menurut artikel 

Suparlan yang berjudul “merger sekolah dasar, begitu perlukah?” tentang program 

ini memang menjadi salah satu kebijakan yang telah diluncurkan oleh pemerintah, 

namun pelaksanaan program ini di beberapa daerah masih menghadapi berbagai 

kendala karena beberapa faktor antara lain(1) faktor kekhawatiran akan hilangnya 

posisi kepala sekolah. Apalagi jika kepala sekolahnya masih relatif muda. 

Memindahkan atau memarkirnya tentu menjadi kendala tersendiri. (2) faktor 

kekhawatiran akan kehilangan jejak sejarah lembaga sekolah yang pada awalnya 

memang telah didirikan dengan susah payah. Jika faktor pertama datang dari 

dalam (intern), maka faktor kedua biasanya datang dari luar (ekstern), misalnya 

dari tokoh masyarakat yang sejak awal ikut mendirikan sekolah tersebut. Proses 

merger SD menjadi mudah dilakukan jika kedua faktor itu dapat diatasi (Santoso, 

2009: 3). 

Beberapa masalah terjadi berkaiatan dengan pelaksanaanregrouping SD. 

Di Kabupaten Sragen rencana regrouping atau penggabungan SD Slogo I dan II 

Kecamatan Tanon ditemukan kejanggalan dan ditengarai ada unsur kepentingan 

dalam pelaksanaan tersebut.  kejanggalan dalam rencana regrouping SD Slogo I 

dan II bisa dilihat dari jumlah siswa sekolah masing-masing di mana, jumlah 

siswa SD Slogo I ada sebanyak 64 siswa. Sementara siswa di SD Slogo II hanya 

ada 18 siswa. Namun dalam perencanaannya justru regrouping bakal dilakukan 

dengan menggabungkan siswa SD Slogo I ke SD Slogo II. Banyak siswa di SD 

Slogo I yang enggan untuk bersekolah jika tetap akan dilakukan regrouping ke SD 

Slogo II (Anonim, 2008: 2-4). Sementara di Kecamatan Muntilan Kabupaten 

Magelang, wali murid SDN 1 dan SDN 2 melakukan protes sebabMerasa tak 

terima nama sekolah hasil regrouping SD Negeri 1 dan 2 Muntilan (Anonim, 

2010: 4).  

Dampak Pengelolaan regrouping yang dikelola dengan baik, 

perencanaan yang matang, serta peran kepala sekolah yang optimal akan 
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memberikan dampak yang positif bagi pengelolaan sekolah. Sebab dengan hanya 

satu kepala sekolah di satu kompleks SD, akan terjadi efisiensi dan kemudahan 

dalam pengawasan (crayonpedia, 2009: 3). Merger dan regrouping juga akan 

mendorong SD/MI menjadi sekolah bertaraf nasional dan juga internasional 

seperti tingkat pendidikan lainnya. Sebab, salah satu syarat untuk menjadi SSN 

atau SBI, sekolah harus berbentuk sekolah tunggal dan tidak boleh mengadakan 

kelas siang. Walaupun merger dilakukan, pelayanan sekolah tetap sama dan tidak 

berubah. Rombongan belajar, termasuk guru, tidak terpengaruh dengan adanya 

merger ini. 

SDNegeri Gondosuli Muntilan mengalami regrouping antara SD 2 dan 

3. Regrouping terjadi karena siswa yang bersekolah sangat sedikit dan jarak antara 

kedua sekolah tersebut sangat berdekatan. Karena hal tersebut, maka dilakukan 

regrouping dengan alasan efisiensi. Jumlah siswa hasil dari regrouping dari kedua 

sekolah tersebut sekitar 62 siswa.  

Sumber daya manusia sekolah dasar regrouping  adalah segala kegiatan 

yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja secara efektif dan efisien 

sehingga tercapai tujuan bersama, organisasi, karyawan, dan masyarakat di 

lingkungan sekolah dasar regrouping. Dengan demikian sekolah harus memiliki 

manajemen sumber daya manusia (MSDM) yang tangguh.MSDM memiliki 

kewajiban untuk memahami perubahan yang semakin komplek selalu terjadi di 

lingkungan organisasi, mengantisipasi perubahan tersebut baik perubahan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, dan memahami dimensi internasional yang mulai 

mempengaruhi organisasi akibat informasi yang berkembang cepat. 

Adapun lingkup Manajemen Sumber Daya Manusia meliputi aktivitas 

yang berhubungan dengan Sumber Daya Manusia dalam organisasi. Fungsi 

Manajemen Sumber Daya Manusia terbagi atas, “fungsi manajemen yang 

meliputi planning, organizing, actuating, controlling dan fungsi operasional yang 

meliputi procurement, development, kompensasi, integrasi, maintenance, 

separation” (Cahyono,1996:2). Menurut Lunenburg dan Ornstein (dalam 

Suharsaputra, 2010: 4), dalam proses Manajemen Sumberdaya Manusia terdapat 
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enam program yaitu : human resource planning, recruitment, selection, 

professional development, performance appraisal, dan compensation.  

Sarana pendidikan adalah perlatan dan perlengkapan yang secara 

langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khusunya proses 

belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media 

pengajaran (Mulyasa, 2007: 49). Sarana pendidikan merupakan sarana penunjang 

bagi proses belajar mengajar (Samino,2009: 146).  

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan 

menjaga sarana dan prasaran pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara 

optimal dan berarti pada jalannnya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini 

meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan 

inventarisasi, dan penghapusan serta penataan (Sudrajat, 2008: 6). 

Manajemen keuangan adalah sumber daya yang diterima yang akan 

dipergunakan untuk penyelenggaraan pendidikan (Amalia, 2008: 8). Beberapa 

kegiatan manajemen keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-

sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan 

pertanggungjawaban (Lipham, 1985; Keith, 1991). Menurut Depdiknas (dalam 

Kurnia, 2010: 5) manajemen keuangan merupakan tindakan 

pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, 

pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan  Dengan demikian, manajemen 

keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan 

sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan 

pertanggung-jawaban keuangan sekolah.  

Penelitian yang dilakukan oleh Macqueen (2009) dengan judul 

penelitiannya Grouping Primary Students By Achievement For Literacy And 

Numeracy Instruction: Who Wins?, penelitian iini membahas mengenai 

pengelompokkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa membawa praktekmengelompokkan siswa masih perlu dikaji 

ulang dan hanya merupakan bentuk dari politik pendidikan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Swider dan Valukas (2004) dengan judul 

”Options for Sustaining School-Based Health Centers”. Adapun hasil penelitian 
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tersebut adalah pelaksanaan pengelolaan biaya dibutuhkan kerjasama yang baik 

diantara anggotanya sehingga diperoleh hasil yang maksimal dari kebijakan 

pembiayaan yang dilakukan oleh sekolah tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mc. Neil (2008) yang berjudul “ 

Overhaul School Finance Systems, researchers Urge. Hasil penelitiannya yaitu 

kebijakan keuangan di suatu sekolah dipengaruhi oleh pengelolaaan keuangan di 

sekolah tersebut. Karena dengan pengelolaan keuangan yang baik akan 

mempermudah siswa dalam mencapai tujuannya dan juga dapat memberikan 

informasi pada sekolah mengenai seberapa besar dana yang telah dikeluarkan 

sekolah untuk biaya pendidikan. 

Hall (2006) melakukan penelitian tesis dengan judul “ The Dilemma of 

School Finance Reform”. Dibeberapa sekolah pelaksanaan keuangan sekolah 

dilaksanakan secara terpusat sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. 

Pengelolaan keuangan sekolah dapat mempengaruhi perkembangan sekolah 

tersebut. Hal ini berarti kebijakan sekolah tentang pengelolaan biaya pendidikan 

dapat meningkatkan kemampuan siswanya, seperti penggunaan biaya untuk 

kelengkapan sarana dan prasarana sekolah. 

Penelitian Waggoner (2009) dalam jurnal internasional yang berjudul 

Learning about the School Budget: A Constructivist Model, Dalam penelitian ini 

dijelaskan bahwa jika persiapan anggaran keuangan sekolah dilakukan dengan 

efektif maka semua aspek yang berkaitan dengan sekolah akan berjalan baik pula 

dan pengelola keuangan akan paham apa yang  harus mereka lakukan. Dengan 

anggaran yang telah dibuat maka siswa akan mengetahui apa yang mereka 

butuhkan dalam kegiatan belajarnya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Cubukcu (2010) dengan judul penelitian 

“Student Teachers’ Perceptions Of Teacher Competence And Their Attributions 

For Success And Failure In Learning”, penelitian ini membahas mengenai 

kompetensi seorang guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga 

dimensi untuk mengukur kualitas guru yaitu efektivitas guru yang dilihat dari 

pencapaian prestasi yang diraih siswa, kompetensi guru yang dilihat dari 
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pengetahuan dan keterampilan guru, serta kinerja guru yang dilihat dari perilaku 

guru dalam mengajar. 

Dari latar belakang di atas pennulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

mengenai pengelolaan sekolah dasar regrouping di SDN Gondosuli 2 dan 3 

Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.Fokus penelitian ini, “Bagaimanakah 

pengelolaan Sekolah Dasar regroupingdi SDN Gondosuli2 dan 3 Kecamatan 

Muntilan Kabupaten Magelang?”.Tujuan penelitian ini yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah. a) MendeskripsikanSumber Daya Manuasi (SDM) sekolah 

dasarregroupingdi SDN Gondosuli2 dan 3 Kecamatan Muntilan Kabupaten 

Magelang. b) Mendeskripsikansarana dan prasarana sekolah dasar regroupingdi 

SDN Gondosuli2 dan 3 Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. c) 

Mendeskripsikandana sekolah dasar regroupingdi SDN Gondosuli2 dan 3 

Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Tailor dalam 

Moleong, 2006: 4). Berdasarkan fokus penelitian, maka rancangan penelitian yang 

tepat adalah etnografi. Etnografi menurut Sutopo dalam Mantja (2007: 6) adalah 

deskripsi analistik atau rekonstruksi pemain dengan budaya (cultural scene) dan 

kelompok secara utuh.  

Dalam penelitian ini melibatkan orang yang berperan sebagai orang 

kunci (key person) atau orang yang berkompeten. Dalam hal ini adalah Kepala 

sekolah. Dan sebagai informan pelengkap adalah guru dan siswa.Data 

dikumpulkan dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu: 

observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Di dalam melakukan analisis 

data peneliti mengacu kepada tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman 

(2007: 16) yang terdiri dari tiga tahapan yaitu: reduksi data (data reduction), 

penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi 
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(conclusion drawing/verivication), biasa dikenal dengan model analisis interaktif 

(interactive model of analysis). 

Untuk memeriksa keabsahan data yang meliputi tingkat kepercayaan 

(credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependabibility), dan 

kepastian (confirmability) dari hasil penelitian ini, peneliti melakukan kegiatan 

peer debriefing, triangulasi dan member check serta melakukan seminar secara 

terbuka dengan mengundang teman sejawat dan dosen pembimbing. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Sumber Daya Manuasi (SDM) Sekolah Dasar Regrouping di SDN 

Gondosuli 2 dan 3 Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang 

Strategi pengelompokkan sekolah seperti yang terjadi di SDN 2 dan 

3 Gondosuli dalam dunia pendidikan juga pernah dilakukan oleh oleh 

Macqueen (2009) dengan judul penelitiannya Grouping Primary Students By 

Achievement For Literacy And Numeracy Instruction: Who Wins?, penelitian 

iini membahas mengenai pengelompokkan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Pengelompokannya dilakukan atas dasar kompetensi membaca 

siswa dan kompetensi berhitung siswa. kelompok kelas dibagi mejadi dua 

yaitu siswa yang memiliki komptensi dan kelompok lainnya adalah siswa 

campuran. Data dikumpulkan melaluiwawancara dengankepala sekolah dan 

guru, survei mahasiswa, dan juga darihasil tesakademik 

danobservasikelasdianalisis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

membawapraktekmengelompokkan siswa masih perlu dikaji ulang dan hanya 

merupakan bentuk dari politik pendidikan. 

Jika dibandingkan antara penelitian yang dilakukan oleh Macqueen 

(2009) dengan penelitian yang dilakukan di SDN Gondosuli 2 memiliki 

persamaan dan perbedaan. Keduanya sama-sama membahas mengenai 

pengelompokkan dua kelompok. Hanya saja penelitian yang dilakukan 

Macqueen (2009) mengelompokkan siswa dimana ada perbedaan kemampuan 

dalam belajar. Sedangkan penelitian yang dilakukan di SDN Gondosuli 2 
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membahas mengenai pengelompkkan dua sekolah dasar menjadi satu sekolah 

dengan tujuan agar lebih efisien dan efektif dalam kegiatan pembelajarannya. 

Di awal proses regrouping baik guru, siswa, dan wali siswa semua 

menolak. Hal ini disebabkan lokasi SDN Gondosuli 2 dan 3 berjauhan dengan 

jarak 1 Km. SDN Gondosuli 2 siswanya berasal dari dusun  Bandongan, 

Saran, Krandon, Salaman, dan Sewan. SDN Gondosuli 3siswanya berasal dari 

dusun Ngipik, Randu kuning, Gandusari, Tegal, Selosari, Ngablak, Ngemplak, 

Ngaglik, dan Wates. Karena jarak berjauhan tersebuk diantara wali murid 

banyak yang menolak. Disamping itu transportasi umum tidak ada. 

Setelah diselenggarakan regrouping menjadi SDN Gondosuli 2, 

prestasi yang diukirpun terus meningkat. Hal ini tidak lepas dari peran SDM 

yang berkualitas seperti kepala sekolah, guru, dan juga siswa sebagai objek 

penelitian. Kepala SDN Gondosuli 2 memiliki sikap yang sabar-demokrtais, 

agamis dan juga berdedikasi tinggi.Sikap sabar dari kepala SDN Gondosuli 2 

terlihat dari kemampuannya dalam menyelesaikan masalah guru dan 

siswa.Sikap demokratis yang dimiliki oleh kepala SDN Gondosuli 2 terlihat 

dari pelibatan berbagai pihak seperti dewan guru, komite sekolah, bahkan 

masyarakat dalam kegiatan sekolah.Untuk sikap religius ditunjukkan kepala 

SDN Gondosuli 2 dengan memasukkan kegiatan islam dalam kegiatan 

ekstrakurikuler. 

Kinerja guru SDN Gonosuli 2 di atas menunjukkan bahwa dengan 

kinerja yang optimal mampu menjadikan pembelajaran di eklas menjadi lebih 

interaktif. Hal ini membuktikan bahwa guru SDN Gondosuli 2 merupakan 

guru yang profesional sebagaimana yang dijelaskan oleh oleh Cubukcu (2010) 

dengan judul penelitian “Student Teachers’ Perceptions Of Teacher 

Competence And Their Attributions For Success And Failure In Learning”, 

penelitian ini membahas mengenai kompetensi seorang guru. Karakteritik 

guru profesional meliputi memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap 

pembelajaran khususnya untuk anak sekolah, memiliki pemahaman terhadap 

kurikulum, sistem pendidikan, serta melakukan perannya dengan baik. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga dimensi untuk mengukur kualitas 
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guru yaitu efektivitas guru yang dilihat dari pencapaian prestasi yang diraih 

siswa, kompetensi guru yang dilihat dari pengetahuan dan keterampilan guru, 

serta kinerja guru yang dilihat dari perilaku guru dalam mengajar. 

Jika dibandingkan antara penelitian yang dilakukan oleh Cubukcu 

(2010) dengan penelitian yang dilakukan di SDN Gondosuli 2 memiliki 

persamaan dan perbedaan. Keduanya sama-sama membahas mengenai kinerja 

guru dalam pembelajaran sebagai wujud keprofesionalan. Hanya saja dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Cubukcu (2010) hanya membahas mengenai 

karakteristik guru profesional. Sedangkan penelitian yang dilakukan di SDN 

Gondosuli 2 lebih luas membahas mengenai sumber daya manusia yang 

meliputi kepala sekolah, guru, dan siswa. 

2. Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Regrouping di SDN Gondosuli 2 

dan 3 Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang 

Sarana dan prasrana disediakan oleh SDN Gondosuli 2 sebagai 

penunjang kegaita pembelajaran. Mengingat sebelum diregrouping kondisi 

pembelajaran sangat memprihantinkan termasuk sarana dan prasarana sekolah, 

menjadikan pengalaman bagi kepala sekolah dalam menyiapkan sarana 

prasarana yang lengkap dan memadai. Dengan pengelolaan yang optimal, 

kondisi sarana prasarana SDN Gondosuli 2 yang merupakan SD hasil 

regrouping cukup lengkap dan dalam kondisi yang baik.  

Kondisi fisik SDN Gondosuli 2 jauh berebda dengan kondisi fisik 

sebelum di regrouping. Saat ini gedung SDN Gondosuli 2sudah berlantai 

keramik berdinding keramik setinggi 1 meter, halaman paving, tembok pagar 

setinggi 1,5 meter mengelilingi sekolahan.Pengadaan sarana dan prasarana 

SDN Gondosuli 2  dilakukan setiap satu tahun sekali namun pihak sekolah 

sudah siap jika dalam satu tahun ada pengadaan sarana dan prasarana secara 

insedental. 

Pengelolaan sarana dan prasarana yang optimal dan terkontrol 

menjadikan sarana dan prasarana di SDN Gondosuli 2 cukup lengkap, bahkan 

untuk semua mata pelajaran. Mata pelajaran yang diberikan di SDN Gondosuli 

2 sudah memiliki alat peraga meskipun hanya alat peraga sederhana. SDN 
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Gondosuli 2 sudah memiliki lapangan/halaman sekolah, ruang komputer, 

ruang keterampilan, ruang ibadah  dan alat peraga pembelajaran yang inovatif. 

Bukan hanya sekedar alat peraga sederhana yang disediakan oleh pihak SDN 

Gondosuli 2, namun sarana dan prasarana berbasis IT juga sudah dilengkapi. 

SDN Gondosuli 2 memiliki komputer pembelajaran sejumlah 10 unit, 2 LCD 

dan 2 laptop. Dengan penggunaan LCD tersebut guru dapat menanyangkan 

media animasi interaktif di depan siswa. Kelengkapan sarana dan prasarana di 

SDN Gondosuli 2 menjadikan pembelajaran terlihat mneyenangkan dan 

bermakna. 

Pencatatan sarana dan prasarana SDN Gondosuli 2 masih manual, 

dalam artian bahwa masih dalam bentuk buku belum berupa file dalam 

komputer. Perawatan insidentil dilakukan dilakukan terhadap  kerusakan yang 

tidak terduga sebelumnya dan berbahaya atau merugikan. Kegiatan perawatan 

dapat dilakukan oleh penaggung jawab dan dapat pula dengan bantuan pihak 

ketiga yang lebih ahli. Bentuk perawatan yang dilakukan SDN Gondosuli 2 

secara insedentil misalnya saja ketika sumber air sekolah tidak keluar yang 

menyebabkan terganggunya aktivita siswa dan guru, maka pihak sekolah 

segera meminta pihak luar untuk memperbaikinya. 

Disamping dicatat dengan administrasi yang lengkap, sarana dan 

prasarana SDN Gondosuli 2 dirawat secara teratur. Pihak SDN Gondosuli 2 

sudah menganggarkan biaya perawat melalui RKAS di tahun ajaran baru yang 

dimusyawarahkan bersama komite sekolah dan juga perwakilan dengan 

masyarakat. Penyusunan anggaran untuk keperluan sarana dan prsarana 

pendidikan yang dilakukan di SDN Gondosuli 2 sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Hall (2006) dengan judul “ The Dilemma of School Finance 

Reform”. Dibeberapa sekolah pelaksanaan keuangan sekolah dilaksanakan 

secara terpusat sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Pengelolaan 

keuangan sekolah dapat mempengaruhi perkembangan sekolah tersebut. Hal 

ini berarti kebijakan sekolah tentang pengelolaan biaya pendidikan dapat 

meningkatkan kemampuan siswanya, seperti penggunaan biaya untuk 

kelengkapan sarana dan prasarana sekolah. 
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Jika dibandingkan antara penelitian yang dilakukan oleh Hall (2006) 

dengan penelitian yang dilakukan di SDN Gondosuli 2 memiliki persamaan 

dan perbedaan. Keduanya sama-sama membahas mengenai sarana prasarana 

yang dimiliki oleh lembaga pendidikan diperoleh akrena adanya anggaran dari 

sekolah. Hanya saja penelitian yang dilakukan oleh Hall (2006) lebih fokus 

pada pengelolaan biaya untuk sarana dan prasarana pendidikan. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan di SDN Gondosuli 2 tidak hanya membahas 

mengenai dana yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prsarana saja, 

nmaun lebih luas mulai dari pengadaan, pencataan, hingga perawatan. 

Kegiatan perawatan dilakukan secara rutin, insedentil, dan juga 

preventif. Perawatan dapat dilakukan secara rutin sehari sekali ataupun secara 

berkala yang dilakukan penaggung jawabnya atau dengan bantuan pihak ke 

tiga yang lebih ahli. Sebagai contoh untuk alat-alat peraga bentuk 

perawatannya biasanya adalah dibersihkan setiap hari, dan dilakukan 

perbaikan jika dapat diperbaiki. Kegiatan perawatan sarana prasaran 

berikutnya dilakukan secara preventif. Sebagai contoh untuk menjaga buku-

buku yang ada di perpustakaan agar tidak dimakan hewan atau serangga, maka 

pihak sekolah lakukan penyemprotan obat anti serangga.  

3. Dana Sekolah Dasar Regrouping di SDN Gondosuli 2 dan 3 Kecamatan 

Muntilan Kabupaten Magelang 

Dana yang dikelola sekolah sepenuhnya digunakan untuk 

kepentingan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah. Pengelolaan dana 

SDN Gondosuli 2 dilakukan secara transparan dan juga demokratis. Prinsip 

demokrtais tersebut dalam artian bahwa segala pengambilan keputusan 

melibatkan brbagai pihak dan dilakukan secra musyawarah. Ketika diadakan 

penyusunan anggaran kepala sekolah mengundang beberapa pihak untuk andil 

dalam penyusunan anggaran tersebut. 

Anggaran dana di SDN Gondosuli dilakukan setiap satu tahun sekali 

tepatnya apda tahun ajaran baru. Anggaran dan dilakukan agar dana yang 

dimiliki oleh SDN Goondosuli 2 digunakan secara efektif dan efisien. 

Keefektifan dalam melakukan anggaran menjadikan semua kebutuhan 
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skeolaha kan terpenuhi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Waggoner (2009) dalam jurnal internasional yang berjudul Learning 

about the School Budget: A Constructivist Model, Dalam penelitian ini 

dijelaskan bahwa jika persiapan anggaran keuangan sekolah dilakukan dengan 

efektif maka semua aspek yang berkaitan dengan sekolah akan berjalan baik 

pula dan pengelola keuangan akan paham apa yang  harus mereka lakukan. 

Penyususnan Anggaran keuangan sekolah yang dilakukan dalam kurun waktu 

tiga tahun. Dengan anggaran yang telah dibuat maka siswa akan mengetahui 

apa yang mereka butuhkan dalam kegiatan belajarnya.  

Jika dibandingkan antara penelitian yang dilakukan oleh Waggoner 

(2009) dengan penelitian yang dilakukan di SDN Gondosuli 2 memiliki 

persamaan dan perbedaan. Keduanya sama-sama membahas mengenai 

kegiatan anggaran dana pendidikan. Hanya saja penelitian yang dilakukan 

oleh Waggoner (2009) anggaran dana pendidikan dilakukan setiap tiiga tahun 

sekali, sedangkan penelitian yang dilakukan di SDN Gondosuli 2 anggaran 

dana dilakukan setiap satu tahun sekali di awal tahun ajaran baru.  

Kerjasama yang baik yang dilakukan oleh pihak SDN Gondosuli 2 

dalam pengelolaan dana menjadikan pengelolaan dana lebih efektif dan tepat 

sasaran. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Swider dan 

Valukas (2004) dengan judul ”Options for Sustaining School-Based Health Centers”. 

Adapun hasil penelitian pelaksanaan pengelolaan biaya dibutuhkan kerjasama yang 

baik diantara anggotanya sehingga diperoleh hasil yang maksimal dari kebijakan 

pembiayaan yang dilakukan oleh sekolah tersebut. 

Jika dibandingkan antara penelitian yang dilakukan oleh oleh Swider 

dan Valukas (2004) dengan penelitian yang dilakukan di SDN Gondosuli 2 

memiliki persamaan dan perbedaan. Keduanya sama-sama membahas 

mengenai dana yang dikelola secara bersama-sama akan memberikan dampak 

yang positif. Hanya saja penelitian yang dilakukan oleh oleh Swider dan 

Valukas (2004)  pembahasannya hanya mengenai kebijakan dalam pengelola dana 

yang dilakukan melalui kerjasama semua pihak. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

di SDN Gondosuli 2 cakupannya tidak hanya kebijakan dari dana yang dikelola 



16 

 

namun dari sumber dana yang diterima hingga penyusunana laporan penggunaan 

dana yang diterima oleh pihak SDN Gondosuli 2. 

Transparansi dana yang dilakukan oleh pihak SDN Gondosuli 2 

daam artian bahwa dana yang dikelola oleh pihak SDN Gondosuli 2 selalu 

diumumkan kepada publik. Setiap akhir semester kepala sekolah 

melaksanakan rapat pleno untuk menjelaskan dana masuk dan keluar baik di 

depan dewan guru, komite sekolah atau orang tua siswa. Dana yang dimiliki 

oleh SDN Gondosuli 2 berasal dari berbagai sumber baik dari pemerintah 

maupun dari donasi lainnya. Sumber dana-sumber dana tersebut dikelola oleh 

bendahara yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Dana yang diterima SDN 

Gondosuli 2 berasal dari bantuan pemerintah, bantuan alumni, bantuan 

masyarakat, komite, wali siswa, serta  pengadaan dengan anggaran BOS. 

Setiap sumber dana dibuat adminitrasinya secara lengkap dengan 

pembukuan sendiri-sendiri. Adminitrasi dan penerapan prinsip prioritas 

menjadikan pengelolaan dana berjalan baik serta kebutuhan siswa SDN 

Gondosuli dapat terpenuhi. Administrasi yang lengkap yang dilakukan oleh 

guru SDN Gondosuli yang merangkap menjadi bendahara menjadikan 

pengeluaran dan pemasukan dana mudah dikontrol. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh oleh Mc. Neil (2008) yang berjudul “ Overhaul 

School Finance Systems, researchers Urge. Hasil penelitiannya yaitu 

kebijakan keuangan di suatu sekolah dipengaruhi oleh pengelolaaan keuangan 

di sekolah tersebut. 

Jika dibandingkan antara penelitian yang dilakukan oleh Mc. Neil 

(2008) dengan penelitian yang dilakukan di SDN Gondosuli 2 memiliki 

persamaan dan perbedaan. Keduanya sama-sama membahas mengenai 

pengelolaan dana yang baik dengan menyusun administrasi yang baik pula 

sehingga pemasukan dan pengeluaran dana dapat diketahui secara terbuka. 

Hanya saja penelitian yang dilakukan oleh Mc. Neil (2008) membhas 

mengenai dampak positif dari pengelolaan dana saja yaitu mampu mencaai 

tujuan dari pembelajaran siswa dan juga keterbukaan pengelolaan dana. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan di SDN Gondosuli 2 membahas 
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mengenai administrasi yang dilakukan guru, dimana administrasi tersebut 

meskipun masih manual namun sangat memabntu dalam mengontrol 

ketersediaan dana yang dimiliki oleh sekolah. 

Dana SDN Gondosuli 2 digunakan dengan menggunakan prinsip 

prioritas. Prinsip prioritas yang dimaksud dalah mendahukuan kebutuhan yang 

memang mendesak dan segera harus diadakan guna keperluan pembelajaran. 

Dana yang dimiliki oleh SDN Gondosuli 2 digunakan untuk berbagai macam 

kebutuhan sekolah baik dari siswa, guru, maupun dari program kegiatan 

sekolah lainnya. SDN Gondosuli 2 telah menyusun anggaran untuk memenuhi 

kebutuhan 8 standar nasional berserta tambahan kebutuhan di luar delapan 

standar tersebut.  

Diakhir tahun dana yang digunakan SDN Gondosuli 2 membuat 

laporan penggunaan dana secara rutin. Aspek yang dilaporkan dalam lapran 

pertanggungjawaban dana SDN Gondosuli 2 adalah pemasukan dana yang ada 

dan penggunaan/pembelanjaan dana yang masuk. Setiap akhir semester orang 

tua siswa akan dipanggil dan diberikan penjelasan menegnai aspek-aspek 

tersbeut. Untuk memperjelas hasil lapoan kepala sekolah meminta bendahara 

sekolah untuk memasang laporan dana dalam bentuk lembaran kertas yang 

dipasang di papan pengumuman dan dibagikan kepada orang tua siswa 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

sumber daya manusia sekolah dasar regrouping di SDN Gondosuli 2 dan 3 tidak 

hanya mengukir prestasi dalam bidang akademik dan non akademik saja, namun 

mampu menunjukkan sikap santun dan sikap religi. Kepala sekolah memiliki 

sikap demokratis dengan melibatkan berbagai pihak dalam kegiatan sekolah 

termasuk masyarakat untuk menjadi kepanitian dalam pengajian akhir semester. 

Guru datang tepat waktu di sekolah dan bersedia menjadi pemandu dalam 

kegiatan ekstrakurikuler tanpa memikirkan honor atau uang transport. Kinerja 

guru dalam mengelola pembelajaran yang menggunakan prinsip student centerdan 
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mengoptimalkan lingkungan sebagai sumber belajar mampu membawa siswa 

berprestasi.  

Sarana dan prasarana sekolah dasar regrouping di SDN Godosuli 2 

mengalami peningkatan dibandingkan sebelum dilakukannya regrouping. Kondisi 

fisik sangat memadai seperti sudah terbangunnya ruang lapangan/halaman 

sekolah, ruang komputer, ruang keterampilan, ruang ibadah dan ruang alat peraga 

pembelajaran yang inovatif. Media pembelajaran yang disedikaan tidak hanya 

berupa alat peraga sederhana saja, namun sudah disediakan media pembelajaran 

interaktif yang berbentuk animasi. Pihak sekolah mengadakan sarana dan 

prasarana secara rutin dengan menyusun RKAS yang berisi kegiatan pengadaan 

dan perawatan sarana dan prasarana.  

Dana sekolah dasar regrouping di SDN Gondosuli 2 dan 3 dikelola 

secara transparan dan demokratis. Pihak yang terkait dengan sekolah seperti 

dewan guru, komite sekolah, dan juga masyarakat terlibat dalam penysunan 

anggaran dana. Dana yang diterima SDN Gondosuli 2 dan 3 berasal dari bantuan 

pemerintah dan beberapa donasi seperti komite sekolah, orang tua siswa, serta 

infak siswa. Dana akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan delapan standar 

nasional pendidikan dengan prinsip prioritas. Dana yang digunakan dilaporakan 

secara rutin oleh bendahara kepada kepala sekolah setiap bulannya, dan setiap 

triwulan dilaporakan kepada Dinas Pendidikan kabupaten Magelang. Aspek yang 

dilaporkan adalah pemasukan dana yang ada dan penggunaan/pembelanjaan dana 

yang masuk. 

Berdasarkan simpulan dapat disarankan kepada Kepala Sekolah agar 

Membuat strategi khusus dalam menyatukan persepsi diantara warga sekolah 

terutama guru yang berasal dari dua sekolah.Kepala sekolah tidak hanya 

menyelenggarakan program pengembangan kompetesi bagi guru saja, namun juga 

ikut serta untuk meningkatkan komptensi dirinya seperti aktif dalam kegaitan 

pembinaan kepala sekolah.Kepala sekolah mampu melengkapi sarana prsarana 

yang masih belum lengkap seperti Gedung serba guna, ruang ketrampilan, ruang 

computer yang memenuhi syarat dan ruang alat peraga pembelajaran yang 

inovatif. 
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Guru hendaknya dapat meningkatkan kerja samanya dengan guru 

lainnya, mengingat SDN Gondosuli 2 dan 3 merupakan SD regrouping yang 

menggabungkan guru SDN Gondosuli 2 dan 3 dan 3.Meskipun berperan rangkap 

menjadi pengelola sarana dan prasarana serta menjadi bendahara sekolah, guru 

tetap menunjukkan profesionalitasnya dalam menjalankan tugas sekolah.Siswa 

tidak perlu berkecil hati meskipun berasal dari daerah terpencil, siswa harus tetap 

semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga dapat membuktikan 

dapat bersaing dengan siswa lainnya di luar daerah. 
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