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DAMPAK REGROUPING SEKOLAH PADA KEPEMIMPINAN KEPALA 

SEKOLAH SDN MIJEN, JAGALAN, JEBRES, SURAKARTA 

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan: 1) Faktor-faktor yang menjadi 

latar belakang dilakukannya regrouping di SDN Mijen, 2) Kepemimpinan kepala 

sekolah di SDN Mijen 1 dan SDN Mijen 2 sebelum adanya regrouping sekolah, 

3) Kepala sekolah di SDN Mijen setelah adanya regrouping sekolah, 4) Dampak 

regrouping sekolah terhadap kepemimpinan kepala sekolah SDN Mijen. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data 

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan 

cara melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, menggunakan 

bahan referensi dan triangulasi teknik. Hasil penelitian dan analisis data dapat 

diperoleh hasil bahwa:1) Terdapat 3 faktor yang menjadi latar belakang 

dilakukannya regrouping sekolah di SDN Mijen diantaranya; dalam rangka 

mengatur dan mengelola sekolah tersebut, efisiensi dan efektivitas pengelolaan 

pendidikan, dan pemerataan pendidikan. 2) Kepemimpinan kepala sekolah SDN 

Mijen 1 dan SDN Mijen 2 sebelum dilakukannya regrouping sekolah, SDN Mijen 

1 komunikasi antara kepala sekolah dengan guru-guru maupun karyawan terjalin 

dengan baik berbeda dengan kepala sekolah SDN Mijen 2 yang bersifat tegas. 3) 

Kepemimpinan kepala sekolah SDN Mijen setelah adanya regrouping sekolah, 

kepala sekolah bersifat terbuka apabila memutuskan permasalahan selalu meminta 

saran dari pihak lain. 4) Dampak regrouping sekolah pada kepemimpinan kepala 

sekolah SDN Mijen; dampak positifnya, jumlah siswa bertambah, jumlah guru 

bertambah, dan mutu pendidikan meningkat. Dampak negatifnya, kepala sekolah 

harus menata ulang administrasi sekolah. 

 

Kata kunci : Kepemimpinan kepala sekolah, regrouping sekolah 

 

Abstract 

This study aims to describe: 1) Factors that become the background of regrouping 

conducted at Mijen Elementary School, 2) Principal of Mijen 1 Elementary 

School and Mijen 2 Elementary School prior to school regrouping, 3) Principals 

in Mijen Elementary School after school regrouping, 4) Impact of school 

regrouping on the leadership of Mijen Elementary School principals. This type of 

research is descriptive qualitative research. Methods of data collection through 

interviews, observation and documentation. Data analysis is done by doing data 

reduction, data presentation and drawing conclusions. The validity of the data is 

done through extension of observation, using reference materials and technical 

triangulation. The results of research and data analysis can be obtained that: 1) 

There are 3 factors that become the background for school regrouping in SDN 

Mijen including; in order to regulate and manage the school, efficiency and 

effectiveness of education management, and education equity. 2) Leadership of 

principals of SDN Mijen 1 and SDN Mijen 2 prior to school regrouping, SDN 

Mijen 1 communication between the principal and teachers and employees is well 
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established in contrast to the principal of SDN Mijen 2 which is firm. 3) The 

leadership of the Mijen SDN principal after school regrouping, the principal is 

open when deciding the problem is always asking for advice from other parties. 4) 

The impact of school regrouping on the leadership of the principal of SDN Mijen; 

positive impact, the number of students increased, the number of teachers 

increased, and the quality of education increased. The negative impact is that the 

principal must rearrange the school administration. 

 

Keywords: the leadership of the principal, the school's regrouping 

 

1. PENDAHULUAN 

Kalangan sekolah negeri mulai muncul gagasan tentang regrouping sekolah. Pada 

saat ini banyak sekali bermunculan SD baru yang terbentuk atas dasar regrouping 

sekolah. Berdasarkan surat keputusan Walikota Surakarta Nomor 42.2/ 34/ 1 

/2016 mengenai Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Kota Surakarta Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2016, disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan mutu 

pendidikan dan upaya efisiensi penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar, 

perlu pengembangan manajemen sekolah Dasar satu komplek, bahwa untuk 

penggabungan manajemen sekolah Dasar satu komplek dengan cara 

mengintegrasikan sekolah yang berada dalam satu bangunan dilokasi yang sama 

menjadi satu sekolah yang dikelola oleh satu manajemen yang profesional melalui 

reorganisasi dan restrukturisasi menjadi satu sekolah baru. 

Berdasarkan surat keputusan Walikota Surakarta tersebut menjadikan dasar 

bahwa suatu SD yang berada dalam satu komplek untuk dilakukan regrouping, 

begitu pula SDN Mijen 1 dan SDN Mijen 2 yang berada dalam satu komplek. 

Dengan bergabung menjadi satu sekolah yang baru maka diharapkan dapat 

meningkatkan mutu pendidikan dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan 

di wilayah tersebut.Hal ini disebebkan pula semakin banyak bermunculan sekolah 

unggul yang berasal dari satu yayasan, misalnya sekolah yang menanamkan 

tentang agama islam. Dalam melaksanakan proses pembelajaran disisipkan 

tentang ajaran Agama Islam, oleh karena itu pihak orang tua yang memilih 

sekolah sekolah unggul untuk memberikan bekal masa depan pada anaknya.  

Sekolah unggul diharapkan mampu untuk melahirkan manusia-manusia 

yang unggul yang dapat berguna untuk bangsa. SDM yang unggul diharapkan 
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dapat bersaing dalam kehidupan. Melalui sekolah unggul siswa akan memilih dan 

membedakan hal yang baik dan benar sesuai dengan pendidikan karakter yang 

disisipkan pada setiap pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Sekolah Dasar 

Neregi Mijen Surakarta merupakan sekolah yang saat ini menjadi pusat perhatian 

di antara sekolah-sekolah negeri lainnya. SDN mijen ini merupakan sekolah dasar 

yang baru saja mengalami regouping di Kecamatan Jebres.  

Sekolah yang dulunya terdiri dari dua sekolahan SDN Mijen 1 Surakarta 

dan SDN 2 Mijen Surakarta sekarang bergabung menjadi 1 sekolah yaitu SDN 

Mijen. Alasan peneliti ingin meneliti tentang SDN Mijen ini yaitu untuk 

mendeskripsikan faktor-kator apa saja yang menjadi latar belakang dilakukannya 

regrouping sekolah di SDN Mijen, mendeskripsikan kepemimpinana kepala 

sekolah di SDN Mijen 1 dan SDN Mijen 2 sebelum adanya regrouping sekolah, 

mendeskripsikan kepala sekolah di SDN Mijen setelah adanya regrouping 

sekolah, mendeskripsikan dampak regrouping sekolah terhadap kepemimpinan 

kepala sekolah SDN Mijen. Oleh karena itu penulis mengambil judul “DAMPAK 

REGROUPINGSEKOLAH PADA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH  

SDN MIJEN JAGALAN JEBRES SURAKARTA”. 

 

2. METODE 

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut 

Muhammad Lahir (2012:2) penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

berdasarkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

atau perilaku yang diamati.Menurut Dimyati (2013:39) sumber data ialah subjek 

atau objek penelitian dimana darinya akan diperoleh data. 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Kepala Dinas Pendidikan 

Kota Surakarta, Kepala sekolah SDN Mijen, guru-guru dan karyawan administrasi 

di SDN Mijen. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri dari data secara 

langsung dari hasil interkasi, pengamatan dan aktivitas-aktivitas lainnya yang 

dilakukan di SDN Mijen. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara kepada 

kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Kepala sekolah SDN Mijen, Guru-guru 
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dan karyawan SDN Mijen. Sedangkan observasi dilakukan kepada kepemimpinan 

kepala sekolah di SDN Mijen. 

Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai pengumpul data. Peneliti 

datang secara langsung dan melakukan interaksi dengan obyek yang diteliti 

melalui wawancara secara langsung dan melakukan pengamatan dan melakukan 

aktivitas-aktivitas lainnya agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk 

melengkapi data penelitiannya agar data yang diperoleh akurat.Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan 

verivication (penarikan kesimpulan). Untuk menguji keabsahan data dalam 

penelitian ini digunakan perpanjangan pengamatan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Faktor yang melatar belakangi regrouping sekolah di SDN Mijen  

Regrouping sekolah merupakan penggabungan dua sekolah atau lebih dalam 

rangka untuk mengatur dan mengelola sekolah, efisiensi dan efektivitas 

pengelolaan pendidikan dan pemerataan pendidikan. Berdasarkan surat keputusan 

Walikota Surakarta No 421.2/ 34/ 1/ 2016 tentang penggabungan sekolah dasar 

negeri kota Surakarta provisi Jawa Tengah tahun 2016, bahwa dalam rangka 

peningkatan mutu pendidikan dan upaya efisiensi penyelenggaraan pendidikan di 

Sekolah Dasar, perlu penggabungan manajemen Sekolah Dasar satu komplek. 

Antara satu sekolah dengan sekolah yang lain memiliki alasan masing-masing 

yang mengharuskan beberapa sekolah untuk dilakukan regrouping sekolah.  

Regrouping sekolah yang dilakasanakan di SD Negeri Mijen merupakan 

penggabungan dari dua sekolah yang berada dalam satu kompleks. Dua sekolah 

yang digabung menjadi satu tersebut yaitu SD Negeri Mijen 1 dan SD Negeri 

Mijen 2 yang terletak di Kelurahan Jebres dan sekarang berganti nama menjadi 

SD Negeri Mijen saja. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan 

kota Surakarta Drs. Wahyono, M.Pd terkait hal-hal yang menjadi alasan dilakukan  

regouping sekolah antara lain: dalam rangka mengatur dan mengelola pendidikan 

tersebut;dalam rangka efisiensi efektivitas pengelolaan pendidikan serta 

pemerataan pendidikan, karena apabila dalam suatu sekolah menglami 
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kekurangan siswa sedangkan guru-guru disekolah tersebut mendapatkan gaji yang 

sama dengan guru yang terdapat siswa banyak maka hal tersebut menjadi tidak 

efektif dan efisien sehingga menyebabkan dilakukannya regrouping sekolah di 

SD. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sudiyono dkk 

(2009:8) tujuan penggabungan tersebut adalah untuk mengatasi masalah 

kekurangan tenagaguru, peningkatan mutu, efisiensi biaya bagi perawatan gedung 

sekolah dana sekolah yangditinggalkan dimungkinkan penggunaannya untuk 

rencana pembukaan SMP kecil/SMP kelasjauh atau setara sekolah lanjutan sesuai 

ketentuan setempat untuk menampung lulusan sekolah dasar. Tiwiyanto (2017) 

yang menyimpulkan bahwa The conclusions found in this research are that the 

regrouping of schools within one complex and teacher distribution is performed 

due to some reasons. First, the insufficient management of elementary education. 

There is a sufficient teacher-student ratio, but the principals still feel that there is 

a lack of teachers so that they demand new teachers. Irene Astuti Dwiningrum 

dan Rani Widiowati (2014) menyimpulkan bahwa Regrouping is a solution to 

overcome the educational problems at the disaster zone. The process of 

regrouping needs school adaptation which is resulted from school resiliency. 

Resiliency can be defined as an ability to cope with severe problems. An 

individual who is resilient will be able to recover him/herself after having bad 

condition. 

Berdasarkan wawancara singkat kepada Drs. Wahyono, M.Pd Kepala 

Dinas Pendidikan Kota Surakarta tersebut dapat dikatakan bahwa alasan dari 

setiap sekolah untuk dilakukan regroupingberbeda-beda tergantung kondisi yang 

ada sekolah tersebut. Ada beberapa hal yang menjadikan alasan SD Negeri Mijen 

1 dan SD Negeri Mijen 2 harus dilakukan regrouping antara lain: (1)Terletak 

berdekatan dan saling berhadap-hadapan di kelurahan Jagalan. Sehingga SD 

Negeri Mijen 1 yang pada saat penerimaan siswa baru selalu mendapat siswa yang 

sedikit. (2) Bertepatan dengan akan di bangun taman kota yang rencananya akan 

dibangun di wilayah Jagalan tepatnya pada tanah pekarangan SD Negeri Mijen 2 

dan SD Negeri Mijen 1. Kedua SD tersebut memiliki wilayah yang luas sehingga, 
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mengharuskan kedua sekolah tersebut harus dilakukanregroupingmenjadi SD 

Negeri Mijen saja dan dibangun di atas tanah pekarangan milik SD Negeri Mijen 

1. 

3.2 Kepemimpinan Kepala Sekolah SDN Mijen 1 dan SDN Mijen 2 Sebelum 

Adanya Regrouping Sekolah 

Sebelum dilakukan regrouping sekolah SDN Mijen terdiri atas dua SD yaitu SDN 

Mijen 1 dan SDN Mijen 2. Kedua sekolah tersebut memiliki kepala sekolah 

sendiri-sendiri.  

3.2.1 Kepemimpinan Kepala Sekolah SDN Mijen 1 Sebelum Adanya 

Regrouping Sekolah 

Menurut hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 

karyawan administrasi Kurnia Arianto diperoleh hasil bahwa kepemimpinan yang 

dilakukan oleh kepala sekolah SDN Mijen 1 dapat dikatakan baik.Hubungan 

komunikasi yang terjalin antara kepala sekolah dengan guru maupun karyawan 

berjalan baik. Meskipun kepala sekolah berkedudukan lebih tinggi dari guru, 

namun guru dan kepala sekolah tidak menunjukkan perbedaan itu. Setiap istirahat 

sekolah berlangsung kepala sekolah seringkali berbincang-bincang dengan guru 

yang lain dan tidak membatasi, sehingga guru-guru juga merasa nyaman dipimpin 

oleh kepala sekolah tersebut. 

3.2.2 Kepemimpinan Kepala Sekolah SDN Mijen 2 Sebelum Adanya 

Regrouping Sekolah 

Menurut wawancara yang dilakukan kepada Dra. Agus Artiningsih yang 

dahulunya mengajar di SDN Mijen 2 mengungkapkan, kepala sekolah dalam 

memutuskan persoalan atau permasalahan yang ada selalu memutuskan secara 

sepihak. Apabila terdapat permasalahan yang datang kepala sekolah tidak 

membicarakan terlebih dahulu kepada guru yang lain atau meminta saran terlebih 

dahulu. Keputusan kepala sekolah tidak dapat diganggu digugat. Apabila kepala 

sekolah mengatakan ya artinya harus dilakukan kalau kepala sekolah mengatakan 

tidak maka tidak boleh dilakukan. 
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3.3 Kepemimpinan Kepala Sekolah SDN Mijen Setelah Adanya Regrouping 

Sekolah 

Setelah dilakukan regrouping sekolah antara SDN Mijen 1 dengan SDN Mijen 2 

yang sekarang menjadi SDN Mijen dipimpin oleh seorang kepala sekolah. Kepala 

sekolah tersebut merupakan kepala sekolah yang dulunya menjabat sebagai kepala 

sekolah di SDN Mijen 1. Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang kepala 

sekolah, terdapat beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang kepala 

sekolah termasuk  bagaimana kepribadian dan kepemimpinannya.  

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 

tahun 2007 dalam Yahya (2013:91) disyaratan bahwa kepala sekolah wajib 

memiliki kompetensi berikut: (a) Kompetensi kepribadian, (b) Kompetensi 

manajerial, (c) Kompetensi kewirausahaan, (d) Kompetensi supervisi, (e) 

Kompetensi sosial. Dalam kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala sekolah di 

SDN Mijen sudahmemiliki 5 kompetensi yang ada kompetensi kepribadian, 

kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi dan 

kompetensi sosial. Hal ini terbukti dari adanya hubungan komunikasi dan 

kekeluargaan yang sudah terjalin di SDN Mijen natara kepala sekolah dengan 

guru maupun staf karyawan yang ada.  

3.4 Dampak RegroupingPada Kepemimpinan Kepala Sekolah SDN Mijen  

Setelah adanya proses regrouping sekolah yang dilaksanakan di SD Negeri Mijen 

1 dan SD Negeri Mijen 2 kepala sekolah memiliki tugas yang sangat berat dari 

yang sebelumnya yang memimpin satu sekolah. Adanya regrouping ini tugas 

kepala sekolah menjadi bertambah berat yaitu memimpin sekolah baru yang 

secara sistematis berubah, dari yang dulunya mengatur 6 guru kelas sekarang 

menjadi 12 guru kelas bahkan lebih dari itu.  

Tugas pokok kepala sekolah mengatur semua perangkat yang ada dalam 

sekolah untuk mendukung kelancaran kegiatan pembelajaran.  Sebagaimana 

menurut pendapat Wahjosumidjo dalam Basri (2014:40) mengartikan kepala 

sekolah sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk 

memimpin sekolah tempat diselenggarakan proses pembelajaran, atau tempat 

terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan siswa yang menerima 
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pelajaran. Adanya regrouping sekolah terdapat dampak positif dan dampak 

negatif bagi kepemimpinan kepala sekolah, antara lain: 

3.4.1 Dampak positif regrouping sekolah pada kepemimpinan kepala sekolah. 

Sesuai dengan kutipan wawancara yang dilakukan terhadap kepala sekolah SDN 

Mijen mengenai dampak positif regrouping terhadap kepemimpinan kepala 

sekolah. 

Sesuai dengan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa dampak positif dari regrouping sekolah terhadap 

kepemimpianan kepala sekolah SDN Mijen antara lain; Jumlah siswa bertambah, 

jumlah tenaga pengajar bertambah, kualitas pembelajaran meningkat.  

3.4.2 Dampak negatif regrouping sekolah pada kepemimpinan kepala sekolah. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat dijelaskan kendala yang 

dialami kepala sekolah setelah adanya regrouping di SD Negeri Mijen anata lain: 

kepala sekolah harus menata ulang semua perangkat sekolah baik dari segi Guru, 

sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, dari siswa, dari penataan ruang dan 

dari administrasi sekolah. Kepala sekolah harus menyiapkan guru yang ditugaskan 

untuk mengajar yang terdapat guru yang mutasi/ dipindah. Kepala sekolah 

mengatur ulang pengorganisasian sekolah termasuk didalamnya menunjuk guru 

yang dapat diamanahi untuk mengelola dana BOS yang ada. 

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

Terdapat 3 faktor yang menjadi latar belakang dilakukannya regrouping di 

Sekolah Dasar antara lain: dalam rangka untuk mengatur dan mengelola sekolah, 

efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan dan pemerataan pendidikan. 

Sedangkan Faktor yang menjadi latar belakang dilakukannya regrouping sekolah 

di SDN Mijen antara lain: (1)terletak berdekatan dan saling berhadap-hadapan di 

kelurahan Jagalan. Sehingga SD Negeri Mijen 1 yang pada saat penerimaan siswa 

baru selalu mendapat siswa yang sedikit. (2) bertepatan dengan akan di bangun 

taman kota yang rencananya akan dibangun di wilayah Jagalan tepatnya pada 
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tanah pekarangan SD Negeri Mijen 2 dan SD Negeri Mijen 1 memiliki wilayah 

yang luas sehingga, mengharuskan kedua sekolah tersebut 

Kepemimpinan Kepala Sekolah SDN Mijen 1 dan SDN Mijen 2 sebelum 

dilakukannya regrouping sekolah, Kepemimpinan Kepala Sekolah SDN Mijen 1 

kepala sekolahnya menurut Kurnia Arianto karyawan administrasi 

mengungkapkan bahwa Kepala Sekolah masih baru karena baru diangkat menjadi 

kepala sekolah tahun 2015 dan dalam komunikasi pada keseharian berjalan 

dengan baik tidak ada batasan antara kepala sekolah dengan guru maupun 

karyawan. Beda halnya dengan kepemimpinan kepala sekolah SDN Mijen 2 yang 

bersifat tegas. Apabila memutuskan persoalan terkadang hanya sepihak saja sesuai 

yang diungkapkan oleh Dra. Agus Artiningsih. 

Kepemimpinan Kepala Sekolah SDN Mijen setelah adanya regrouping 

sekolah, dalam memutuskan suatau permasalahan kepala sekolah selalu meminta 

saran dan pendapat dari pihak lain. Kepala sekolah bersifat terbuka dan mau 

menerima saran. Hubungan antara kepala sekolah dengan guru maupun karyawan 

sangat baik bahkan terkadang tidak ada kesenjangan ataupun membedakan satu 

dengan yang lain. 

Dapak regrouping pada kepemimpinan kepala sekolah SDN Mijen, 

dengan adanya regrouping sekolah yang dilakukan di SDN Mijen berdampak 

positif dan negatif bagi kepemimpinan kepala sekolah. Dampak positifnya adalah 

jumlah siswa bertambah banyak, jumlah tenaga pendidik bertambah, dan mutu 

pendidikan meningkat. Sedangkan dampak negatifnya yaitu kepala sekolah harus 

menata ulang administrasi sekolah. Kepala sekolah menata informasi guru, siswa, 

menata ulang ruang, mengelola sarana dan prasarana penunjang pembelajaran di 

sekolah. 

Untuk pihak Sekolah sebaiknya lebih bijaksana lagi dalam menyikapi 

kebijakan dilakukannya regrouping sekolah. Kepala sekolah lebih meningkatkan 

lagi mutu pendidikan disekolah yang baru demi terciptanya sekolah yang unggul. 

Untuk Tenaga Pendidik sebaiknya saling bekerja sama demi menciptakan 

lulusan yang unggul dan berprestasi sehingga, setelah siswa lulus dari sekolah 
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dapat berguna di masa depan. Tidak saling menjatuhkan dan berlomba-lomba 

seperti dahulu sebelum dilakukannya regrouping sekolah. 

Untuk peneliti selanjutnya. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk 

lebih menyempurnakan penelitian ini, sehingga dapat menambah keilmuan. 
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