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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang dan Permasalahan 

Geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan gejala-gejala di 

muka bumi, baik yang menyangkut fisik maupun makhuk hidup beserta 

permasalahannya melalui pendekatan keruangan, ekologi, dan kewilayahan 

untuk kepentingan proses dan keberhasilan pembangunan. (Bintarto dan 

surastopo Tahun 1978). Manusia dalam pandangan ilmu geografi 

merupakan salah satu elemen penting dari mata rantai kehidupan dimuka 

bumi ini. Dalam kehidupan manusia mempunyai macam-macam kebutuhan, 

salah satu kebutuhan pokok manusia adalah kebutuhan untuk memperoleh 

pendidikan yang layak. 

Pemerintah sebagai pengatur kehidupan bernegara mempunyai 

kewajiban dalam menyelenggarakan pendidikan untuk rakyat. Pemerintah 

menekankan pentingnya pendidikan yang merata bagi rakyat sebagai mana 

di tuangkan dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 yang berbunyi 

“Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial.” Dari uraian di atas terdapat petunjuk bahwa negara menjamin hak-

hak setiap warga negara untuk mendapatkan fasilitas pelayanan pendidikan. 

Sebagai terwujudnya, maka negara berkewajiban menyediakan segala sarana 

dan prasarana pendidikan yang cukup untuk menyelenggarakan suatu sistem 

pendidikan nasional.  

Pendidikan formal adalah pendidikan sekolah yang teratur, sistematis 

yang mempunyai jenjang dan waktu tertentu yang berlangsung dari taman 

kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Walaupun masa sekolah bukan satu-

satunya masa bagi setiap orang untuk belajar, namun kita menyadari bahwa 

sekolah adalah tempat dan saat yang sangat setrategis bagi pemerintah dan 
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masyarakat untuk membina seseorang dalam menghadapi masa depannya 

(Zahara, Idris, 1981). 

Salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pembangunan adalah bidang bendidikan, sebab pendidikan pilar utama 

pembangunan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Tingkat pendidikan anak sebagai bekal pengetahuan merupakan faktor yang 

sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan sosial ekonomi 

masyarakat. Menurut Soemitro Djodjo Hadikusumo, 1973 (dalam Kustaryo 

Deny 2004) menyatakan bahwa faktor pendidikan merupakan modal dalam 

usaha pemenuhan kebutuhan pangan, penciptaan lapangan kerja yang 

produktif maupun pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam. 

Seiring dengan lajunya pertumbuhan ekonomi sosial dan 

kependudukan Kota Surakarta, telah terbentuk suatu penyebaran wilayah 

berdasarkan lingkungan sosial. Usaha pengembangan aktivitas dalam 

pengembangan pendidikan anak sekolah menengah umum telah banyak di 

upayakan pemerintah, baik yang diekspresikan melalui program wajib 

belajar, maupun kebijakan-kebijakan pembebasan biaya sekolah. Dari 

uraian tersebut dapat dirasakan betapa pentingnya pendidikan dalam 

pembangunan. 

Berangkat dari pentingnya pendidikan  yang telah diprogramkan oleh 

pemerintah, agar dapat berjalan dengan apa yang menjadi tujuan dan cita-

cita pemerintah, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan 

manusia seutuhnya, hal ini harus didukung dengan fasilitas penunjang 

dalam pendidikan, seperti contoh gedung sekolah, dan guru pengajar yang 

telah tersedia di masing-masing wilayah. 

Kota Surakarta mempunyai wilayah seluas 44,04 km2 yang dibagi 

menjadi 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, 

Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Jebres dan Kecamatan Banjarsari 

dengan jumlah penduduk 564.383 jiwa (Badan Puasat Statistik Kota 

Surakarta, 2009).  
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Jumlah fasilitas gedung yang ada di Kota Surakarta berjumlah 37 buah 

diantaranya: 

1. 8 buah gedung milik pemerintah (Sekolah Menengah Umum Negeri) 

2. 29 buah gedung milik swasta (Sekolah Menengah Umum Swasta). 

Mengingat pendidikan itu sangat luas sifatnya, maka didalam 

penelitian ini hanya dibatasi pada sekolah menengah umum, meliputi Negeri 

dan Swasta tahun ajaran 2009/2010. 

 

Tabel 1.1 

Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Umum dan Jumlah Penduduk  

Usia 15 – 19 Tahun Kota Surakarta 

No Kecamatan 

Jumlah 

Penduduk 

Usia 15 – 19 Th 

Jumlah  

Ruang Kelas 

 Kebutuhan  

Ruang Kelas 

(1 Kelas = 40 Siswa) 

1 Laweyan  4.918 155 123 

2 Serengan  2.847 44 71 

3 

Pasar 

Kliwon 4.141 41 104 

4 Jebres 6.471 110 162 

5 Banjarsari 7.506 205 188 

  Jumlah 25.883 555 648 

     Sumber : Surakarta dalam angka 2008 

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah ruang kelas SMU di Kota 

Surakarta Kecamatan Laweyan dan Banjarsari sudah memenuhi standar, 

sedangkan kecamatan yang lain belum memenuhi standar. Kecamatan 

Serengan kurang 27 ruang, Kecamatan Pasarkliwon kurang 63 ruang, 

Kecamatan Jebres kurang 52 ruang. 

Daerah penelitian ini pada tahun 2009 jumlah siswa baru sekolah 

menengah umum yang berasal dari dalam kecamatan mempunyai jumlah 

lebih sedikit di bandingkan dengan jumlah siswa baru sekolah menengah 

umum yang berasal dari dalam kecamatan di tiap kecamatan Kota Surakarta. 

Jumlah siswa baru sekolah menengah umum yang berasal dari dalam 
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kecamatan di masing – masing kecamatan  tercatat 5.928 siswa. Sedangkan 

jumlah siswa baru sekolah menengah umum yang berasal dari luar 

kecamatan di masing – masing kecamatan  tercatat 12.483 siswa. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini. 

Tabel 1.2 

  Perbandingan Antara Jumlah Siswa Baru Menurut Asal Sekolah Di               

   Dalam Kecamatan Dan Di Luar Kecamatan (SMP Negeri Dan Swasta)   

  Dengan Jumlah Siswa Baru  Menurut Tingkat Sekolah Tiap Kecamatan 

(SMU Negeri Dan Swasta) Di Kota Surakarta 

No Kecamatan 

Jml Siswa Baru  

Menurut Asal Sekolah Di 

Dalam Kecamatan ( SMP 

Negeri Dan Swasta) 

Jml Siswa Baru  Menurut 

Tingkat Sekolah Tiap 

Kecamatan ( SMU Negeri 

Dan Swasta) 

Jml Siswa Baru  Menurut 

Asal Sekolah Di Luar 

Kecamatan ( SMP Negeri 

Dan Swasta) 

1 Laweyan  1.752 5.203 3.451 

2 Serengan  468 1.395 827 

3 Pasarkliwon 485 1.368 883 

4 Jebres 1.075 3.307 2.232 

5 Banjarsari 2.148 7.238 5.090 

  Jumlah 5.928 18.511 12.483 

     Sumber : Kantor DIKPORA Kota Surakarta 2009/2010 

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah siswa baru Sekolah 

Menengah Umum menurut asal sekolah tiap Kecamatan di Kota Surakarta 

di dominasi oleh siswa di luar Kecamatan. Siswa yang berasal dari dalam 

Kecamatan hanya sebanyak 5.928 siswa, sedangkan  dari luar Kecamatan 

mencapai 12.483 siswa. Hal ini menunjukkan belum oktimalnya penduduk 

dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan di masing - masing kecamatan. 

Masalah inilah yang akan diangkat dalam penelitian ini. 

Dengan melihat permasalahan di atas, penulis tertarik pada variasi 

sebaran fasilitas pendidikan sekolah menengah umum yang ada di Kota 

Surakarta. Untuk keperluan analisis tersebut, penulis melakukan pendekatan 

penelitian geografi dengan judul “Analisis Sebaran Gedung Sekolah  

Menengah Umum Di  Kota Surakarta Tahun 2009/2010.” 
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1.2 Perumusan masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana pola sebaran gedung Sekolah Menengah Umum di Kota 

Surakarta? 

b. Faktor apa yang mempengaruhi sebaran gedung Sekolah Menengah 

Umum di Kota Surakarta? 

c. Dari mana asal murid baru pada masing-masing Sekolah Menengah 

Umum di Kota Surakarta? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Menganalisis pola sebaran Gedung Sekolah Menengah Umum di Kota 

Surakarta. 

b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran gedung Sekolah 

Menengah Umum di Kota Surakarta. 

c. Mengetahui asal murid baru pada masing-masing Sekolah Menengah 

Umum di Kota Surakarta.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pemerintah Kota 

Surakarta dalam membuat kebijakan dibidang pendidikan. 

b. Sebagai bahan literature bagi peneliti-peneliti selanjutnya khususnya 

peneliti yang mencakup tentang pendidikan 

c. Sebagai syarat untuk melengkapi studi tingkat sarjana di Fakultas 

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

Ketidakpuasan orang membincangkan pola pemukiman 

(Settlement) secara  deskriptif menimbulkan gagasan untuk 

membincangkan secara kuantitatif. Pola pemukiman yang dikatakan 
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seragam (uniform), random, mengelompok (clustered) dan lain 

sebagainya dapat diberi ukuran yang bersifat kuantitatif (gambar 1). 

Dengan cara sedemikian ini perbandingan antar pola pemukiman 

dapat dilakukan dengan lebih baik, bukan saja dari segi waktu tetapi 

juga dalam segi ruang (space). Pendekatan yang demikian ini disebut 

analisa tetangga terdekat (Nearest-Neighbouhr Analysis). Analisa 

seperti ini memerlukan data tentang jarak antar suatu pemukiman 

tetangganya yang terdekat, sehubungan dengan hal ini tiap 

pemukiman dianggap sebagai suatu titik dalam ruang. Meskipun 

demikian analisa tetangga terdekat ini dapat pula digunakan sebagai 

menilai pola penyebaran fenomena lain seperti pola penyebaran tanah 

longsor, pola penyebaran puskesmas, sumber-sumber air dan lain 

sebagainya. (R. Bintarto dan Surastopo, 1978). 

Pada hakekatnya analisa tetengga terdekat ini adalah sesuai 

untuk daerah dimana antara satu pemukiman dengan pemukiman yang 

lain tidak ada hambatan-hambatan alamiah yang belum dapat teratasi 

misalnya jarak antara dua pemukiman yang relatif. Oleh karena itu 

untuk daerah-daerah yang merupakan suatu dataran, dimana hubungan 

antara satu pemukiman dengan pemukiman yang lain tidak ada 

hambatan alamiah yang berarti, maka analisa tetangga terdekat ini 

akan nampak nilai praktisnya, misalnya untuk perancangan letak dari 

pusat-pusat social seperti rumah sakit, sekolah, kantor pos, pasar, 

pusat rekreasi dan lain sebagainya. 

Gambar 1.1 Jenis Pola Penyebaran 

 

 

 

 

 

Sumber: Petter Haggett 

Mengelompok 
T = 0 

Random (acak) 
T = 1,00 

Seragam  
T = 2,15 
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Menurut Bintarto dan Surastopo Hadisumarno (1978). Ada tiga 

macam variasi pola Persebaran, yaitu: 

a. Pola persebaran seragam, jika jarak antara satu lokasi dengan lokasi 

lainnnya relative sama. 

b. Pola persebaran mengelompok, jika jarak antara lokasi satu dengan 

lokasi lainnya berdekatan dan cenderung mengelompok pada 

tempat tertentu. 

c. Pola persebaran acak, jika jarak antara lokasi satu dengan lainnya 

tidak teratur. 

Dalam menggunakan analisa tetangga terdekat harus di 

perhatikan beberapa langkah sebagai berikut: 

a. Tentukan batas wilayah yang akan diselidiki. 

b. Ubahlah pola penyebaran pemukiman seperti yang terdapat dalam 

peta topografi menjadi pola penyebaran titik. 

c. Berikan nomor urut bagi tiap titik untuk mempermudah cara 

menganalisanya. 

d. Ukurlah jarak terekat yaitu jarak pada garis lurus antara satu titik 

dengan titik yang lain yang merupakan tetangga terdekatnya dan 

catatlah ukuran jarak tersebut. 

e. Hitunglah besar parameter tetaggga terdekat (Nearest-neighbour 

Statistic) T dengan menggunakan formula: 

T  = 
Jh
Ju  

Dimana : 

T : Indeks penyebaran tetangga terdekat 

Ju : Jarak rata-rata yang di ukur antara satu titik dengan titik  

 tetangganya yang terdekat 

Jh : Jarak rata-rata yang diperoleh andaikata semua titik  

 mempunyai pola random. 

= 
PV2

1  
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P : Kepadatan titik dalam tiap km2 yaitu jumlah titik (N) dibagi  

      dengan luas wilayah dalam km2  (A), sehingga menjadi 
A
N  

(Sumber : Bintarto dan Surastopo Hadi Sumarno, 1978) 

Parameter tetangga terdekat atau indeks penyebaran tetangga 

terdekat mengukur kadar kemiringan pola titik terhadap pola random. 

Untuk memperoleh JU digunakan cara dengan menjumlahkan semua 

jarak tetangga terdekat dan kemudian dibagi dengan jumlah titik yang 

ada. 

Parameter tetangga terdekat (T) tersebut dapat ditunjukkan pula 

dengan rangkaian kesatuan (continuum) untuk mempermudah 

pembandingan antara pola titik. 

 

 Gambar I.2. Continuum Nilai Parameter Tetangga Terdekat (T) 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Petter Haggett 

 

Dalam (Maman Iskandar. 2009) Standar sarana dan prasarana 

depertemen pendidikan nasional terbaru hanya memberikan batasan jarak 

sebagai kriteria layanan untuk daerah terpencil saja, sedangkan kriteria 

batasan jarak dan waktu tempuh untuk kondisi umum tidak di uraikan 

dalam standar ini. Untuk itulah maka standar sarana dan prasarana fasilitas 

pendidikan depertemen pendidikan yang di keluarkan sebelumnya masih 

layak di gunakan. Standar fasilitas pendidikan depertemen pendidikan dan 

Mengelompok 
T = 0 

Random (acak) 
T = 1,00 

Seragam  
T = 2,15 

T = 0 T = 1,00 T = 2,15 
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kebudayaan ini di jelaskan kriteria lokasi fasilitas pendidikan untuk 

sekolah menengah umum (SMU) sebagai berikut: 

1. Mudah dicapai dari setiap bagian kecamatan  

2. Dapat dicapai oleh murid selama kurang dari 30 menit berjalan 

kaki.  

3. Jauh dari pusat keramaian (pertokoan, perkantoran, perindustrian).   

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Agung Kurniawan (2006) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Analisis Distribusi Dan Pemanfaatan Sekolah Umum di Kota 

Surakarta Tahun 2002/2003” adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

mengetahui tingkat ketersediaan Sekolah Menengah Umum di Kota 

Surakarta, mengetahui rasio antara ketersediaan ekolah menengah 

umum dengan kebutuhan, mengetahui tingkat pemanfaatan Sekolah 

Menengah Umum di Kota Surakarta, mengetahui faktor apa yang 

mempengarauhi terjadinya perbedaan jumlah gedung Sekolah 

Menengah Umum di Kota Surakarta. Metode yang digunakan adalah 

analisis data sekunder dari peta tematik dengan simbolisasi kartografis 

untuk mengevaluasi tema terkait. Sedangkan hasil penelitianny adalah 

Peta Rasio tingkat ketersedian Sekolah Menengah Umum di Kota 

Surakarta, Peta tingkat pemanfaatan  Sekolah Menengah Umum di 

Kota Surakarta 

Krisna Margiarto Mawardhono (2006) judul dari penelitiannya 

adalah “Analisis Sebaran Fasilitas Pendidikan Dasar di Kecamatan 

Colomadu Kabupaten Karanganyar ”. Adapun tujuan dari 

penelitiannya adalah Mengetahui pola sebaran fasilitas pendidikan 

dasar di Kecamatan Colomadu Kabupaten pendidikan Karanganyar. 

Mengetahui faktor apakah yang mempengaruhi sebaran fasilitas dasar 

di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. Mengetahui asal 

murid pada masing – masing sekolah di Kecamatan Colomadu 
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Kabupaten    Karanganyar.   Metode   yang   digunakan   adalah   

survei  

dengan didukung dengan interpretasi data peta dan data sekunder. Dan 

Hasil dari penelitiannya adalah Pola sebaran fasilitas Pendidikan dasar 

di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar adalah Acak. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran pendidikan dasar yaitu 

aksesibilitas, kecenderungan penduduk dalam memanfaatkan fasilitas   

pendidikan cenderung memilih diluar daerahnya, dalam hal ini lebih 

mempertimbangkan yang dekat dengan pemukiman, faktor kualitas 

sekolah, asal murid pada masing – masing sekolah disetiap sekolahan 

di dominasi   oleh kelurahan dari mana sekolah tersebut berada dan 

kelurahan tetangga terdekatnya. 

Adapun perbandingan penelitian yang di lakukan dengan 

penelitian sebelumnya dapat dilihat dalam tabel perbandingan antar 

penelitian sebagai berikut : 

Tabel 1.3. Perbandingan Antar penelitian 
Nama Agung Kurniawan Krisna Margiarto 

Mawardhono
Kuncoro Aji 

Tahun 
Penelitian 

2006 2006 2010 

Judul 
Penelitian 

Analisis Distribusi 
Dan Pemanfaatan 
Sekolah Umum di 
Kota Surakarta Tahun 
2002/2003 

Analisis Sebaran Fasilitas 
Pendidikan Dasar di 
Kecamatan Colomadu 
Kabupaten Karanganyar  

Analisis Sebaran 
Gedung Sekolah 
Menengah Umum di 
Kota Surakarta 
Tahun 2010/2011 

Permasal
ahan 

1. Perubahan jumlah    
    penduduk dari tahun  
    1998 - 2002. 
2. Tidak semua lulusan   
    SLTP dapat   
    tertampung di SMU. 
3. Jumlah permintaan  
    kebutuhan daya   
    tampung SMU 
cukup   
    besar akan tetapi  
    jumlah kelas yang  
    tersedia dibeberapa   
    kecamatan belum  
    mamapu untuk   
    mencukupi semua  
    permintaan tersebut 

1. Perbedaan jumlah  
    fasilitas pendidikan   
    dasar dikecamatan  
    Colomadu Kabupaten  
    Karanganyar. 
2. Perbedaan asal murid  
    bukan hanya murid  
    berasal dari kelurahan  
    itu sendiri tetapi ada  
    yang berasal dari   
    Kelurahan lain di  
    Kecamatan Colomadu  
    atau memilih daerah   
    lain luar Kecamatan  
    Colomadu. 

1. Bagaimana pola   
    sebaran gedung      
    Sekolah 
    Menengah Umum 
di  
    Kota Surakarta. 
2. Faktor apa yang  
    mempengaruhi 
sebaran  
    gedung Sekolah  
    Menengah Umum 
di  
    kopta Surakarta. 
3. Dari man asal 
murid  
    baru pada masing 
–   
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se 
    hingga ada lulusan  
    SLTP yang  
    melanjutkan ke 
SMU    
    di lain kecamatan. 

    masing Sekolah   
    Menengah    
    Umum di Kota  
    Surakarta 

Tujuan 
Penelitian 

1. Mengetahui tingkat 
ketersediaan 
Sekolah Menengah 
Umum di Kota 
Surakarta. 

2. Mengetahui rasio 
antara ketersediaan 
Sekolah Menengah 
Umum dengan 
kebutuhan. 

3. Mengetahui tingkat 
pemanfaatan 
Sekolah Menengah 
Umum di Kota 
Surakarta.  

4. Mengetahui factor 
apa yang 
mempengarauhi 
terjadinya 
perbedaan jumlah 
gedung Sekolah 
Menengah Umum di 
Kota Surakarta.  

1. Mengetahui pola sebaran 
fasilitas pendidikan 
dasar di Kecamatan 
Colomadu Kabupaten 
Karanganyar.  

2. Mengetahui faktor-
faktor yang 
mempengaruhi pola 
sebaran fasilitas 
pendidikan dasar di 
Kecamatan Colomadu 
Kabupaten Karanganyar. 

3. Mengetahui asal murid 
pada masing masing 
sekolah di Kecamatan 
Colomadu Kabupaten 
Karanganyar 

1. Mengetahui pola 
sebaran gedung 
Sekolah Menengah 
Umum di Kota 
Surakarta. 

2. Mengetahui faktor-
faktor yang 
berpengaruh 
terhadap sebaran 
gedung Sekolah 
Menengah Umum 
di Kota Surakarta. 

3. Mengetahui dari 
mana asal murid 
baru Sekolah 
Menengah Umum 
di Kota Surakarta. 

Hipoteses 4.  Tingkat 
ketersediaan  

    SMU di Kota   
    Surakarta adalah  
    rendah. 
5.  Rasio ketersediaan     
    SMU dengan     
    kebutuhan di Kota    
    Surakarta adalah   
    rendah. 
6.  Tingkat 

pemanfaatan  
    SMU di Kecamatan  
    Banjarsari bagus   
    dibanding     
    Kecamatan  
    yang lain di Kota  
    Surakarta. 
7.  Adanya faktor-

faktor  
    yang mempengaruhi   
    ketersediaan jumlah  
    gedung SMU:  
    semakin tinggi  
    tingkat  
    aksesibilitas maka  

1. Pola sebaran fasilitas  
   pendidikan dasar di  
   Kecamatan Colomadu  
   berpola mengelompok  
   (clustered). 
2. faktor yang  
   mempengaruhi sebaran  
   fasilitas pendidikan  
   dasar di Kecamatan  
   Colomadu  adalah faktor  
   eksesibilitas. 
3. Terdapat fariasi daerah  
   asal murid pada masing-   
   masing sekolah di   
   Kecamatan Colomadu. 

1. Pola sebaran letak   
   sekolah Menengah  
   Umum di Kota  
   Surakarta berpola  
   mengelompok  
   (Clustered) 
2. Aksesibilitas (waktu 
    tempuh dari lokasi   
    pemukiman  
    menuju  
    sekolah)  
    merupakan  
    faktor yang  
    berpengaruh  
    terhadap  
    sebaran gedung  
    SMU.  
3.  Sebagian besar  
    Murid  

baru SMU di tiap – 
tiap kecamatan 
yang ada di Kota 
Surakarta berasal 
dari luar kecamatan 
tetapi masih di 
wilayah kota 
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    semakin banyak  
    ketersedian SMU,  
    Faktor yang  
    berpengaruh   
    terhadap  
    ketersediaan jumlah  
    gedung adalah luas l 
    ahan.  

Surakarta 

Metode 
Penelitian 

Metode yang 
digunakan adalah 
analisis data sekunder 
dari peta tematik 
dengan simbolisasi 
kartografis untuk 
mengevaluasi tema 
terkait 

Metode yang digunakan 
adalah survei dengan 
didukung dengan 
interpretasi data peta dan 
data sekunder. 

Metode yang 
digunakan adalah 
survei dan didukung 
analisis  data 
sekunder dan 
interpretasi peta. 

Hasil 
Penelitian 

1. Peta Rasio tingkat 
ketersedian Sekolah 
Menengah Umum di 
Kota Surakarta.  

2. Peta tingkat 
pemanfaatan  
Sekolah Menengah 
Umum di Kota 
Surakarta 

1. Peta pola sebaran    
   fasilitas pendidikan    
   dasar di Kecamatan  
   Colomadu Kabupaten   
   Karanganyar. Berpola    
   acak. 
2. Faktor-faktor yang  
    mempengaruhi sebaran  
    pendidikan dasar. Yaitu  
    aksesibilitas. 
3. Kecenderungan  
    penduduk dalam  
    memanfaatkan fasilitas    
    pendidikan cenderung  
    memilih diluar  
    daerahnya, dalam hal  
    ini lebih  
    mempertimbangkan  
    yang dekat dengan  
    pemukiman, faktor  
    ualitas sekolah. 
4. asal murid pada      
    masing – Masing     
    sekolah disetiap    
    sekolahan di dominasi    
    oleh kelurahan dari  
    mana sekolah tersebut  
    berada dan kelurahan 
   tetangga terdekatnya.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.6 Kerangka Penelitian 

Pendidikan merupakan indikator yang sangat penting dalam menilai 

tingkat kemajuan suatu bangsa. Salah satu yang dapat dijadikan tolak ukur 

untuk mengukur majunya tingkat  pendidikan  adalah jumlah atau 

ketersediaan fasilitas  pendidikan yang berupa gedung dan jumlah  ruang 
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yang dapat menampung penduduk yang mempunyai tingkat pendidikan 

tertentu seperti sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, maupun 

sekolah menengah umum dan sebanding dengan jumlah penduduk yang 

berusia tingkat pendidikan tertentu itu pula. 

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengkajian tentang sebaran 

fasilitas pendidikan sekolah menengah umum di Kota Surakarta, yang 

meliputi jumlah gedung sekolah, faktor yang berpengaruh terhadap 

ketersediaan pendidikan sekolah menengah umum yang ada di Surakarta, 

serta dari mana asal murid baru di masing masing sekolah menengah umum 

di Kota Surakarta. 

Untuk mengetahui pola sebaran fasilitas pendidikan sekolah 

menengah umum, faktor yang mempengaruhi terhadap sebaran fasilitas 

pendidikan sekolah menengah umum dan asal murid baru di masing – 

masing sekolah menengah umum di Kota Surakarta,  maka perlu di 

lakukan survei ke lapangan guna mendapatkan data yang mendukung 

penelitian, yaitu menentukan titik letak gedung sekolah dengan 

menggunakan alat bantu GPS,  menyebarkan angket pertanyaan kepada 

siswa sekolah menengah umum untuk berapa lama waktu tempuh siswa 

dari tempat tinggal menuju gedung sekolah, serta mencari data asal murid 

baru di masing – masing sekolah. Dari data - data itu dapat di olah 

sehingga dapat menjawab tujuan penelitian.  

Untuk mencapai tujuan penelitian yang akan dilakukan, maka 

langkah-langkah dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam diagram 

alir penelitian sebagai berikut : 
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Gambar I.3. Diagram Alir Penelitian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Sebaran Gedung Sekolah Menengah Umum Di Kota 
Surakarta Tahun 2009/2010 

Peta Administrasi  
Kota Surakarta 
Skala 1 : 60.000 

Survei 
Menggunakan 

GPS 

Pengolahan Data 
Dengan  SIG 

Pola Sebaran 
Fasilitas 

Pendidikan SMU 
Seragam / 

Mengelompok / 
Acak 

Aksesibilitas 

Peta Sebaran Fasilitas Pendidikan SMU 
Kota Surakarta Skala 1 : 60.000 

Penyebaran 
angket  tentang 
waktu tempuh 

siswa dari 
rumah menuju 

sekolah. 

Data Letak 
Gedung  SMU 

Data Asal Murid  
Baru Masing – 

Masing  Sekolah 

Pengolahan Data 
Dengan Tabel 

Klasifikasi 

Pengolahan Data 
Dengan 

Mengelompokan Asal 
Murid Baru Dalam / 

Luar Kecamatan  

Asal Murid  Baru 
Masing – Masing 
Sekolah Dalam 
Kecamatan Dan 
Luar Kecamatan 

Faktor – Faktor 
Yang Berpengaruh 
Terhadap Sebaran 

Gedung SMU : 
1. Jumlah Penduduk  
    usia 16 – 18 Th. 
2. Aksesibilitas 

Jumlah 
Penduduk 

Usia        
16 – 18 
Tahun 

Peta Aksesibilitas 
SMU Kota Surakarta 

Skala 1 : 60.000 

Peta Asal Murid  Baru 
SMU Kota Surakarta 

Skala 1 : 60.000 
Analisis 
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Sumber : Penulis, 2011 

1.7 Hipotesis   

Dalam penelitian ini dikemukakan hipotesis sebagai berikut: 

a. Pola sebaran letak sekolah Menengah Umum di Kota Surakarta berpola 

mengelompok (Clustered) 

b. Aksesibilitas (waktu tempuh dari lokasi pemukiman menuju sekolah) 

merupakan faktor yang paling berpengaruh terhahap pemilihan sekolah.  

c. Sebagian besar murid SMU di tiap – tiap kecamatan yang ada di Kota 

Surakarta berasal dari luar kecamatan tetapi masih di wilayah Kota 

Surakarta. 

 

1.8 Metode Penelitian 

Peneitian ini mengggunakan metode survei dengan didukung oleh 

analisis data sekunder dan interpretasi peta. Survei dilakukan untuk 

mengetahui lokasi gedung sekolah. Data sekunder diperoleh dari kantor-

kantor yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Berdasarkan hal 

tersebut, maka penelitian ini melakukan beberapa tahap sebagai berikut: 

a. Pemilihan daerah penelitian. 

Pemilihan daerah penelitian dilakukan secara purposive yaitu 

pemilihan daerah penelitian berdasar pertimbangan tertentu (Masri 

Singarimbun dan Sofian Efendy, 1981). Penelitian ini dilakukan di Kota 

Surakarta, dasar pertimbangan daerah tersebut adalah persebaran 

pendidikan tidak merata, asal murid baru di dominasi oleh murid yang 

berasal dari luar kecamatan, serta ketersediaan data yang cukup lengkap 

untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah 

tiap kecamatan di Kota Surakarta. 

b. Pengumpulan data 

Data yang dikumpulkan melalui data primer dan data sekunder 

yang ada hubungannya dengan obyek penelitian yaitu: 

1) Pengumpulan data primer. 
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Data primer diperoleh melalui survei di lapangan dengan 

menggunakan GPS,  Data dari GPS akan diolah menggunakan SIG 

sehingga dapat mengetahui letak lokasi gedung sekolah. 

2) Pengumpulan data sekunder  

Data sekunder diperoleh dari kantor-kantor yang ada hubungannya 

dengan penelitian antara lain : 

• Data Peta : Peta AtministrasiKota Surakarta, Peta Topografi Kota 

Surakarta, Peta Jaringan Jalan Kota Surakarta. 

• Data monografi : Jumlah penduduk menurut umur dan jenis 

kelamin, menurut pendidikan, menurut mata pencaharian, data 

penyebaran penduduk, kepadatan penduduk, pertambahan 

penduduk.  

• Data keadaan fisik daerah penelitian : letak, luas daerah, dan batas 

daerah, penggunaan lahan, sarana transportasi, jumlah sekolah dan 

fasilitas sekolah. 

c. Analisis data 

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan terhadap data primer 

dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui survei di lapangan maupun 

dari instansi-instansi yang terkait. Data primer untuk mengetahui dimana 

letak gedung SMU Kota Surakarta, Sedangkan untuk menjawab hipotesa 

1 yaitu mengetahui sebaran fasilitas pendidikan sekolah menengah umum 

dengan menggunakan analisis tetangga terdekat sebagai berikut: 

T  = 
Jh
Ju  

Dimana : 

T : Indeks penyebaran tetangga terdekat 

Ju : Jarak rata-rata yang di ukur antara satu titik dengan titik tetangganya  

   yang terdekat 

Jh : Jarak rata-rata yang diperoleh andaikata semua titik mempunyai pola  

   random. 
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       = 
PV2

1  

p : Kepadatan titik dalam tiap km2 yaitu jumlah titik (N) dibagi dengan  

 luas wilayah dalam km2  (A), sehingga menjadi 
A
N  

(Sumber : Bintarto dan Surastopo Hadi Sumarno, 1978) 

Parameter tetangga terdekat atau indeks penyebaran tetangga 

terdekat mengukur kadar kemiringan pola titik terhadap pola random. 

Untuk memperoleh JU digunakan cara dengan menjumlahkan semua 

jarak tetangga terdekat dan kemudian dibagi dengan jumlah titik yang 

ada. 

Parameter tetangga terdekat (T) tersebut dapat ditunjukkan pula 

dengan rangkaian kesatuan (continuum) untuk mempermudah 

pembandingan antara pola titik. 

 Data sekunder digunakan untuk mengetahui faktor – faktor yang 

mempengaruhi pola sebaran gedung SMU seperti topografi, aksesibilitas, 

ketersediaan dalam pemenuhan kebutuhan gedung SMU dan dari mana 

asal murid masing – masing sekolah. Data tersebut diolah menggunakan 

tabel persentase, klasifikasi dan skoring, Pembagian klasifikasi dan 

skoring untuk faktor yang mempengaruhi pola sebaran fasilitas 

pendidikan dasar di Kota Surakarta adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4. 1 Pembagian Klasifikasi dan Skoring  

Topografi Kota Surakarta 

 

No Topografi Tingkat Klasifikasi Skoring 

1 

2 

Datar 

Bergelombang 

Tinggi 

Rendah 

2 

1 

 

 

 



18 
 

 

 

 

Tabel 4.2 Pembagian Klasifikasi dan Skoring  

Aksesibilitas Gedung SMU Kota Surakarta 

 

No Jalan ( Kelas) Tingkat Klasifikasi Skoring 

1 

2 

3 

I ( Propinsi ) 

II ( Daerah ) 

III ( Kampung) 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

3 

2 

1 

 

Untuk menjawab hipotesa 2 yaitu mengetahui faktor apa yang 

mempengaruhi persebaran gedung sekolah SMU di Kota Surakarta maka 

akan digunakan  metode analisis statistik korelasi sederhana oleh 

Spearman’s   (Muhammad  Pabundu Tika.2005).  Untuk  menyatakan 

besar kecilnya nilai korelasi di gunakan angka. Angka yang menyatakan 

besar kecilnya hubungan (korelasi) disebut koefisisn korelasi (r), yang 

dapat bergerak antara -1 dan +1. 

   Apabila : r = 1 berarti hubungan sempurna positif  

                  r = -1 berarti hubungan sempurna negatif 

                  r = -1 < r < 0 berarti hubungan moderat negatif 

                  r = 0 < r < 1 berarti hubungan moderat positif 

Parameter untuk menyatakan besar kecilnya korelasi besar kecilnya 

korelasi adalah sebagai berikut : 

r = 0,90 – 1,00 berarti hubungan sangat tinggi 

      0,78 – 0,89 berarti hubungan tinggi 

      0,64 – 0,77 berarti hubungan sedang 

      0,46 – 0,63 berarti hubungan rendah 

      0,00 – 0,45 berarti hubungan sangat rendah 

Rumus Metode Spearman’s 
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r = 1 - 
)1(

6
2

2

−
∑
NN

D  

Keterangan :  

D : perbedaan antara pasangan rengking  

N : jumlah pasangan fariabel yang dibandingkan 

Untuk menjawab hipotesa 3 yaitu mengetahui dari mana asal murid 

baru sekolah menengah umum di Kota Surakarta,  maka menggunakan 

data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta, dari 

data tersebut kita dapat mengetahui dari mana asal murid di masing – 

masing sekolah, kemudian di olah dan dianalisis dengan menggunakan 

tabel frekuensi 

 

1.9 Batasan Operasional 

a. Analisis adalah uraian atau usaha mengetahui arti suatu keadaan. Data 

atau data keterangan mengenai suatu keadaan diurai atau diselidiki 

hubungannya satu sama lain. (Muehrche, 1978 dalam Lilik Sri, 2005). 

b. Aksesibilitas dalam penelitian ini ditentukan oleh kelas jalan yang 

melalui gedung SMU 

c. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan 

suwasana belajar agar peserta didik secaraaktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian kecerdasan, sikap social dan ketrampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (SISDIKNAS, 2001 dalam Lilik 

Sri 2005). 

d. Pendidikan formal adalah pendidikan yang disekolah, yang teratur, 

sistematis, mempunyai jenjang dan yang dibagi dalam waktu-waktu 

teretentu yang berlangsung dari Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan 

Tinggi. (Dinas Pendidikan Nasional, 2002). 

e.   Sekolah Menengah Umum adalah satuan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan menengah yang mengutamakan perluasan 
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pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

f. Analisis adalah pemisahan dari suatu keseluruhan kedalam bagian-

bagian untuk dikaji tentang komponennya, sifat, peranan dan 

hubungannya. 

g. Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. 

h. Analisa geografis adalah analisa yang dilakukan dengan 3 pendekatan 

yaitu  analisa keruangan, analisa ekologi dan analisa wilayah (Bintarto 

dan Surastopo, 1979). 

i.    Peta adalah gambaran konvensional dan selektif yang diperkecil, dibuat 

dalam bidang datar dan meliputi kenampakan-kenampakan permukaan 

bumi, maupun data yang ada kaitannya dengan permukaan bumi. (Agus 

Dwi Martono, 1998). 

j.   Pola persebaran adalah bentuk atau model suatu objek yang ada di 

permukaan bumi. (Bintarto dan Surastopo Hadisumarno, 1978). 

 

 

 

 

 

 


