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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kebijakan pemerintah tentang regrouping sekolah yang tertuang dalam 

SK Mendagri Nomor 421.2/2501/Bangda/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar bertujuan untuk mengatasi 

masalah kekurangan tenaga guru, peningkatan mutu, efisiensi biaya bagi 

perawatan gedung sekolah dan sekolah yang ditinggalkan dimungkinkan 

penggunaannya untuk rencana pembukaan SMP kecil/SMP kelas jauh atau 

setara sekolah lanjutan sesuai ketentuan setempat untuk menampung lulusan 

sekolah dasar. Kebijakan tersebut sudah dilaksanakan di berbagai sekolah 

yang dianggap layak untuk di-regroup dengan berbagai alasan. 

Kebijakan tersebut diperkuat kembali dalam Undang-undang Nomor 25 

Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-

2004 yang menjelaskan bahwa salah satu kegiatan pokok dalam 

mengupayakan pemerataan pendidikan dasar adalah melaksanakan  

revitalisasi serta penggabungan (regrouping) sekolah-sekolah terutama SD, 

agar tercapai efisiensi dan efektivitas sekolah yang didukung dengan fasilitas 

yang memadai. 

Di satu sisi, kebijakan tersebut memang cukup efisien dalam 

meningkatkan mutu dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Di sisi lain, 
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kebijakan tersebut juga menimbulkan berbagai masalah sosial yang timbul 

sebagai dampak ikutan dari proses regrouping sekolah tersebut. 

Hasil penelitian Rizka (2005) menunjukkan bahwa perencanaan sarana 

dan prasarana pendidikan SDN yang terkena kebijakan regrouping yang tidak 

digunakan untuk KBM umumnya sudah direncanakan dan dimusyawarahkan 

terlebih dulu oleh kedua belah pihak (sekolah yang digabungi dengan yang 

digabung) yang dihadiri oleh kepala sekolah, guru, komite sekolah/BP3 kedua 

SD serta dihadiri oleh perangkat desa setempat dan Dinas Pendidikan 

Kulonprogo. Hasil penelitian Yuliana (2004) menunjukkan bahwa regrouping 

SD Balangan 1 dan SD Sendangrejo mampu berperan dalam meningkatkan 

efisiensi pendidikan di sekolah dasar. Dijelaskan lebih jauh, nilai indeks 

efisiensi meningkat dari 1,0 menjadi 2,3 atau meningkat dari 0,43 menjadi 1,0. 

Efisiensi biaya produksi tiap satuan produk (unit cost)  sebesar Rp. 

1.587.119,566 dengan peningkatan produktivitas dari 9,75 menjadi 15,59 atau 

terjadi peningkatan produktivitas  sebesar 5,84. Regrouping juga mampu 

mengatasi kekurangan guru sekolah dasar di kecamatan Minggir dengan 

sumbangan efektif 6,4%, dari total kekurangan guru sejumlah 78 orang. 

Regrouping juga mampu meningkatkan mutu pendidikan melalui perbaikan 

sarana prasarana pendidikan.  

Hasil penelitian  Marsono (2003) menunjukkan bahwa regroupng 

menimbulkan masalah, baik masalah organisasi, kesiswaan, kurikulum 

(pengajaran), kepegawaian, pembiayaan, hubungan sekolah dengan 
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masyarakat, dan ketatalaksanaan, karena pelaksanaan penggabungan sudah 

dilakukan, tetapi surat keputusan penggabungan belum terbit.  

Meskipun demikian, hal yang patut disayangkan adalah bahwa baik 

penelitian yang dilakukan oleh Kiemas maupun Marsono tersebut baru 

terbatas pada persoalan teknis semata. Penelitian Yuliana, nampaknya lebih 

memberikan kejelasan terhadap efektifitas dan efisiensi tujuan regrouping, 

bahkan implikasi terhadap hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa 

sekalipun kesimpulannya merupakan sebuah indikasi positif bagi pelaksanaan 

regrouping sekolah, namun demikian kehati-hatian dalam mengalisa indikasi 

regrouping sekolah sangat diperlukan mengingat jumlah penduduk yang 

kemungkinan besar terus bertambah banyak. 

Penelitian lain berkaitan dengan kebijakan regrouping sekolah yang 

dilakukan oleh Dwiningrum dan Widiowati (2014) lebih memfokuskan pada 

dasar kebijakan regrouping sekolah paska terjadinya bencana meletusnya 

Gunung Merapi. Penelitian tersebut menekankan pada modal sosial dan 

kaitannya dengan kondisi pendidikan guna pemulihan bencana. 

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan di atas, aspek konflik 

yang terjadi di sekolah paska regrouping yang menjadi dampak ikutan dari 

kebijakan tersebut belum tersentuh dan dikaji. Di sisi lain, aspek konflik dalam 

organisasi  sebagai akibat penggabungan dua atau lebih sekolah ke dalam satu 

wadah pasti tidak dapat dihindarkan. Hal ini dikarenakan bahwa masing-

masing sekolah sebelum digabung sudah memiliki karakter dan budaya 
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organisasi yang berbeda. Dengan adanya penggabungan dua budaya dan 

karakter yang berbeda tentu saja menimbulkan konflik dalam berbagai 

bentuk. Hal tersebut dikemukakan oleh Denohue (1992) yang menyatakan 

bahwa “Conflict … arises when a difference between two or more people 

necessitates change in at least one person in order for their engagement to 

continue and develop” (Ghaffar, 2012: 212-213).  

 Konflik yang terjadi paska regrouping sekolah juga terjadi di SD Negeri 

Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Sekolah tersebut merupakan 

penggabungan dari SD Negeri Kentingan No. 79 Surakarta dengan SD Negeri 

Pucangsawit No. 119 Surakarta. 

Dua sekolah yang memang berada dalam satu kompleks bangunan 

tersebut digabung menjadi satu sekolah baru dengan nama SD Negeri 

Pucangsawit. Regrouping kedua sekolah tersebut dilakukan berdasarkan Surat 

Keputusan Walikota Surakarta Nomor. 421.2/69-A/1/2012 tertanggal 18 Juli 

2012.  

Meskipun berada dalam satu kompleks bangunan, kedua sekolah 

tersebut sejak lama memang terkenal selalu bersaing dalam segala hal. 

Persaingan kedua sekolah tersebut secara struktural ikut melibatkan guru dan 

orang tua siswa di masing-masing sekolah (Wawancara dengan Ibu Tri 

Hartanti, M. Pd., Pengawas sekolah Kecamatan Jebres).   

Dengan adanya kebijakan regrouping, yang menggabungkan kedua 

sekolah tersebut menjadi satu sekolah, bukannya menyatukan dan 
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menghilangkan persaingan antara kedua elemen di sekolah tersebut. Efek 

persaingan yang sudah bertahun-tahun terjadi tersebut semakin mengkristal 

dan menemukan bentuknya menjadi konflik ketika guru dan siswa dilebur ke 

dalam satu sekolah.  

Konflik tersebut sangat mengemuka ketika dilakukan penamaan sekolah 

baru sebagai hasil regrouping. Elemen-elemen sekolah di SD Negeri Kentingan 

menghendaki nama SD Negeri Kentingan sebagai nama baru sekolah hasil 

regrouping dengan alasan bahwa prestasi di sekolah tersebut lebih unggul 

dibandingkan dengan prestasi SD Negeri Pucangsawit. Di sisi lain, elemen-

elemen di SD Negeri Pucangsawit menghendaki nama SD Negeri Pucangsawit 

sebagai nama Sekolah baru hasil regrouping dengan alasan bahwa lokasi 

sekolah berada di Kalurahan Pucangsawit. 

Konflik yang terjadi semakin meruncing ketika nama yang digunakan 

untuk sekolah baru adalah SD Negeri Pucangsawit disesuaikan dengan SK 

Walikota Surakarta. Konflik tersebut termanifestasikan ke dalam bentuk 

ketidaksukaan antara satu sama lain dan perasaan negatif diantara mereka. 

Konflik semacam ini oleh Campbell, Carbally, dan Nustrand  dikategorikan 

sebagai bentuk affective conflict, yaitu “a condition in which group members 

have interpersonal clashes characterized by anger, frustration, and other 

negative feelings” (Ghaffar, 2012: 215).      

Konflik yang berkepanjangan di sekolah tersebut tentu saja tidak 

kondusif untuk kondisi pembelajaran. Iklim sekolah menjadi tidak kondusif 
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untuk pembelajaran sebagai akibat terjadinya konflik di sekolah tersebut. Para 

guru dari kedua sekolah pun belum bersedia menempati satu ruangan yang 

sama. Guru yang berasal dari SD Negeri Kentingan tetap menempati ruang 

guru di SD Negeri Kentingan, sedangkan guru yang beraqsal dari SD Negeri 

Pucangsawit tetap menempati ruangan guru di SD Negeri Pucangsawit. 

Konflik yang terjadi di sekolah tersebut paska kebijakan regrouping 

harus dikelola dan diselesaikan dengan baik. Konflik yang terjadi tersebut 

pada dasarnya merupakan bagian dari kehidupan sekolah. Hal ini 

dikemukakan oleh Albert (2001) sebagaimana dikutip oleh Akinnubi, 

Oyeniran, Fashiku, dan Durosaro (2012: 170) yang menyatakan bahwa 

“Conflict is part of a school because teachers have varying ideas about issues, 

they have different backgrounds and their experiences are different” .  

Meskipun konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

kehidupan di sekolah, konflik tersebut harus dikelola dengan baik. Hal ini 

dikarenakan bahwa konflik yang tidak terkelola dengan baik akan berdampak 

negatif terhadap iklim pembelajaran. Terkait hal ini, Albert (2001) menyatakan 

bahwa “These differences can cause so much damage to the school if they are 

not well managed; hence the importance of conflict resolution strategies to 

schools administrators” (Akinnubi, et al., 2012: 170). 

Penyelesaian konflik di sekolah adalah menjadi tugas kepala sekolah 

sebagai manajer. Hal ini dijelaskan oleh Folger, et al., (1977) yang menyatakan 

“School’ administrators are managers and they should be able to manage 
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conflict effectively rather than suppress or avoid them”  (Akinnubi, et al., 2012: 

170).  

Kewajiban kepala sekolah untuk dapat menyelesaikan dan mengatasi 

konflik di sekolah yang dipimpinnya merupakan salah satu indikator dari 

kompetensi kewirausahaan yang harus dimiliki oleh kepala sekolah. Indikator 

tersebut adalah berupa mampu menciptakan budaya dan iklim kerja yang 

kondusif bagi pembelajaran siswa.  

Terciptanya iklim kerja yang kondusif akan menjadi pendorong bagi 

peningkatan kinerja warga sekolah. Hal ini ditegaskan oleh Ubben dan 

Hughes yang menyatakan bahwa ”principals could create a school climate 

that improves the productivity of both staff and students and that the 

leadership style of the principal can foster or restrict teacher effectiveness” 

(Macneil, Prater, dan Busch, 2012: 77). Berdasarkan pandangan tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa peranan kepala sekolah dalam penciptaan iklim 

sekolah sangat penting. 

Peranan kepala sekolah di SD Negeri Pucangsawit Kecamatan Jebres 

Kota Surakarta dalam penciptaan iklim sekolah yang kondusif paska 

dilaksanakannya kebijakan regrouping dapat dijadikan percontohan bagi 

sekolah-sekolah lain. Strategi penanganan konflik sebagai bentuk penciptaan 

iklim kerja yang kondusif dari kondisi konflik berkepanjangan paska kebijakan 

regrouping sekolah patut ditiru di sekolah-sekolah regrouping lain yang 

mungkin mengalami konflik yang sama.   
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B. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang penelitian di atas, maka fokus dalam 

penelitian ini adalah mengenai manajemen konflik sekolah regrouping di SD 

Negeri Pucangsawit Surakarta. Fokus tersebut selanjutnya dapat dijabarkan ke 

dalam 3 sub fokus berikut ini. 

1. Bagaimana jenis-jenis dan sumber-sumber konflik sekolah paska-

regrouping di SD Negeri Pucangsawit No. 119 Surakarta? 

2. Bagaimana pengelolaan konflik sekolah paska-regrouping di SD Negeri 

Pucangsawit No. 119 Surakarta? 

3. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan 

konflik paska-regrouping di SD Negeri Pucangsawit No. 119 Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, maka tujuan umum dilakukannya 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan manajemen konflik sekolah 

regrouping di SD Negeri Pucangsawit No. 119 Surakarta. Adapun tujuan 

khusus penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut ini. 

1. Untuk mendeskripsikan jenis-jenis dan sumber-sumber konflik sekolah 

paska-regrouping di SD Negeri Pucangsawit No. 119 Surakarta. 

2. Untuk mendeskripsikan pengelolaan konflik sekolah paska-regrouping di 

SD Negeri Pucangsawit No. 119 Surakarta. 
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3. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam 

pengelolaan konflik paska-regrouping di SD Negeri Pucangsawit No. 119 

Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat 

teoretis maupun praktis. Manfaat tersebut dapat dikemukakan sebagai 

berikut ini. 

1. Manfaat Teoretis  

a. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi seluruh stakeholder sekolah untuk 

dijadikan sebagai gambaran tentang hal-hal yang dapat menimbulkan 

konflik serta dampat yang ditimbulkan dari adanya konflik itu sendiri 

bagi proses belajar-mengajar di sekolah. 

b. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi kepala sekolah untuk dijadikan 

sebagai gambaran tentang hal-hal yang dapat menimbulkan konflik 

serta dampat yang ditimbulkan dari adanya konflik itu sendiri bagi 

proses belajar-mengajar di sekolah. 

c. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi dinas pendidikan untuk dijadikan 

sebagai gambaran tentang hal-hal yang dapat menimbulkan konflik 

serta dampat yang ditimbulkan dari adanya konflik itu sendiri bagi 

proses belajar-mengajar di sekolah. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi seluruh stakeholder sekolah untuk 

dijadikan sebagai tambahan informasi mengenai langkah-langkah yang 

dapat dilakukan dalam mengelola konflik di sekolah. 

b. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi kepala sekolah untuk dijadikan 

sebagai tambahan informasi mengenai langkah-langkah yang dapat 

dilakukan oleh kepala sekolah dalam mengelola konflik di sekolah. 

c. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi dinas pendidikan untuk dijadikan 

sebagai tambahan informasi mengenai langkah-langkah yang dapat 

dilakukan dalam mengelola konflik di sekolah. 


