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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu naluri manusia yang terbentuk dalam jiwanya secara individual

adalah kemampuan dasar yang biasa disebut sebagai Instink gregorius ( naluri

untuk hidup berkelompok ) atau hidup bermasyarakat. Manusia secara individual

ditinjau dari segi antropologi sosial artinya makluk yang bermasyarakat, saling

tolong – menolong dalam rangka mengembangkan kehidupannya di segala

bidang. Pendidikan menjadikan sarana utama yang perlu dikelola secara sistematis

dan konsisten berdasarkan berbagai pandangan terotikal dan paktikal sepanjang

waktu sesuai dengan lingkungan kehidupan manusia itu sendiri ( Ikhsan Fuad :

2010).

Pendidikan merupakan salah satu upaya kultural yang perlu ditempuh

untuk menjawab tantangan – tantangan globalisme, membangkitkan daulat

masyarakat guna menbangkitkan fungsi civil socity pada seluruh aspek kehidupan

(Baidhowi,2009).

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan

merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui

proses pembelajaran dan atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1)

menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat

(3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu

sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta

akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan

undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan

kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuannegara Indonesia.

Pendidikan bagi bangsa yang sedang membangun seperti bangsa Indonesia

saat ini adalah merupakan kebutuhan mutlak yang harus dikembangkan sejalan

dengan tuntutan pembangunan secara tahap demi tahap, pendidikan yang dikelola

dengan tertip, teratur dan efisien (berdaya guna dan berhasil guna).
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Pendidikan dalam hal ini adalah bagaimana upaya mewujudkan amanat

dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa,

Pendidikan diharapkan dapat membentuk manusia yang berkualitas yang memiliki

kemampuan untuk menguasai, memanfaatkan dan mengembangkan ilmu

pengetahuan dan teknologi guna mendukung pelaksanaan Pembangunan Nasional.

Oleh karena itu peningkatan kualitas pendidikan mutlak dilakukan terlebih lagi

dalam rangka menghadapi era globalisasi seperti sekarang ini, Usaha

mencerdaskan kehidupan bangsa dilaksanakan secara berkelanjutan mulai dari

jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan jenjang pendidikan tinggi.

Lembaga pendidikan adalah suatu lembaga yang memberikan /

menyelenggarakan pelayanan berupa pendidikan kepada pelanggannya (siswa)

dalam rangka menaikkan kualitas hidup melalui pendidikan yang diselenggarakan

dengan cara yang sistematis dan konsisten. Lembaga pendidikan diyakini

mempunyai  tugas yang sangat penting yaitu menyiapkan sumber daya manusia

agar mampu bertindak sebagai agen perubahan dan transformasi sosial menuju

terciptanya masyarakat yang positif serta lebih baik.

Sistem pendidikan kelembagaan mendapat kepercayaan dari masyarakat

untuk meyalurkan peserta didik ke dalam peran dan posisi ideal tertentu suatu

sistem semakin besar kemungkinan suatu sekolah dan /atau perguruan tinggi

mengantarkan peserta didiknya kepada masyarakat pada posisi yang terpandang

maka semakin besar arus peserta ke sekolah itu ( Fajar : 243).

Muhammadiyah sejak kelahirannya dikenal sebagai gerakan pembaharu

Islam dengan jargon-jargon Ijtihad dan Tajdidnya yang direalisasikan dalam

bidang-bidang sosio-kultural dengan amal usaha di bidang pendidikan , sosial-

kemasyarakatan dan kegiatan keagamaan. Karena sepanjang sejarahnya

Muhammadiyah lebih menonjol gerakannya di bidang amal usaha sosial

dibandingkan dengan produk pemikiran keagamaannya.

Dalam melaksanakan dan memperjuangkan keyakinan dan cita – cita nya

muhammadiyah memiliki semangat perjungan yang mana juga disebut sebagai

identitas perjuangan. Pertama Muhammadiyah sebagai gerakan Islam,

muhammadiyah selalu mendasarkan pada prinsip – prinsip ajaran Islam, karena
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Islamlah ajaran yang mamapu mengatur tata kehidupan manusia Dunia dan

Akherat, kedua Muhammadiyah Gerakan Dakwah merupakan sebuah seruan

ajakan kepada seluruh ummat manusia untuk memahami dan mengamalkan ajaran

Islam, dan yang ketiga Muhammadiyah sebagai gerakan Tadjid, muhammadiyah

selalu berupaya melakukan koreksi dan evaluasi terhadap berbagai pemikiran dan

pengalaman keagamaam dalam rangka pemurnian bidang aqidah dan ibadah yang

sesuai dengan Al – qur’an dan Sunnah.

Sesuai dengan teladan yang dilakukan oleh Muhammad Abduh dan para

pengikutnya di Mesir maka di Jogjakarta KH. Ahmad Dahlan mendirikan

Muhammadiyah dengan tujuan menyalurkan penafsiran yang disesuaikan dengan

akal atas ajaran ajaran Islam, Muhammadiyah mendirikan lembaga – lembaga

pendidikan yang susunan pelajaranya banyak disesuaikan dengan sekolah –

sekolah pemerintah yang pada pokoknya ditujukan kepada pengajaran yang

langsung mengenai ke- Islaman. Pada awal tahun pendiriannya Ahmad Dahlan

selaku pendiri mengkonsentrasikan kegiatan pada bidang pendidikan dan

pengajaran, konsep dasar pendidikan yang ditegakkan dan dilaksanakan untuk

membagun bangsa yang besar adalah:

1. Pendidikan akhlak, yaitu sebagai usaha untuk menanamkan karakter manusia

yang baik berdasarkan Al- Quran dan Sunnah

2. Pendidikan individu, menumbuhkan kesadaran individu yang utuh yang

berkesinambungan antara perkembangan mental dan jasmani, keyakinan dan

intelektual, perasaan dan akal, dunia dan akhirat

3. Pendidikan sosial, yaitu sebagai usaha untuk menunbuhkan kesediaan dan

keinginan hidup bermasyarakat ( Syamsul Hidayat, 2009)

Pertumbuhan dan perkembangan organisasi Muhammadiyah dari hari ke

hari mengalami kemajuan yang sangat pesat di seluruh Cabang dan Ranting. Hal

ini menunjukkan bahwa organisasi Muhammadiyah ternyata dapat melebarkan

sayapnya di tanah air. Dengan berkembangnya organisasi Muhammadiyah di

Tanah Air, maka organisasi yang menitikberatkan perubahannya pada sistem

Pendidikan di Indonesia tersebut mulai membuka berbagai sekolahan dari mulai

tingkat TK sampai Perguruan Tinggi.
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Satu dekade terakhir, lembaga Pendidikan Muhammadiyah mulai dari

Taman Kanak - Kanak (TK) hingga tingkat Perguruan Tinggi (PT) berpacu dan

berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas pendidikan untuk menuju pada

kualifikasi sekolah unggul. Sekarang ini hampir di semua daerah kabupaten atau

kota terdapat sekolah unggulan di bawah naungan Muhammadiyah. Di dalam

sekolah yang dianggap unggul oleh masyarakat, mereka termotivasi

menyekolahkan anak - anak di situ pada umumnya ada dua tipe yaitu sekolah

model konvensional tetapi memiliki mutu akademik yang tinggi, atau sekolah

model baru dengan menawarkan metode pembelajaran mutakhir yang lebih

interaktif sehingga memiliki daya panggil luas.

Dalam dunia pendidikan tidaklah sedikit mencatat partisipasi

Muhammadiyah turut andil mencerdaskan bangsa, rentan waktu satu abad

usianya, Muhammadiyah mampu membantu atau mendukung program

Pendidikan pemerintah dengan menyediakan dan yang tersebar di seluruh

Indonesia. Data tentang jumlah amal usaha dibidang pendidikan Muhammadiyah

di seluruh tanah air tersaji dalam Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Pendidikan Muhammadiyah Di Indonesia Tahun

2010

No Nama Pendidikan Jumlah

1 Sekolah Dasar 1176

2 Madrasah Ibtidaiyah 1428

3 Sekolah Menengah Pertama 1188

4 Madrasah Tsanawiyah 534

5 Sekolah Menengah Atas 518

6 Sekolah Menengah Kejuruan 278

7 Madrasah Aliyah 172

8 Pondok Pesantren 67

9 Perguruan tinggi 151

Jumlah 5.512

Sumber : Profil Satu Abad Muhammadiyah, 2010
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Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh lebaga pendidikan Muhammadiyah

adalah kurikulum keislaman. Dari tataran TK sampai dengan Sekolah Dasar dan

Menengah diberi pelajaran keislaman dan muatan yang cukup banyak, bahkan

ditingkatan Perguruan tinggi pun mata kuliah studi Islam dan ke-muhammadiyah-

an diajarkan secara memadai.

Soloraya adalah kawasan yang berpusatkan di Kota Surakarta dengan

enam Kabupaten di sekitarnya, yaitu Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Sragen,

Karanganyar dan Wonogiri. Kota Surakarta berpenduduk 571.731 jiwa, dalam

hal ini berkaitan dengan pendidikan tentunya juga merupakan aspek yang sangat

penting untuk turut mencerdaskan masyarakat, baik itu pendidikan negeri ataupun

yang dikelola yayasan atau swasta. Dari 226 unit sekolahan Negeri dari TK

sampai SMA terdapat 395 unit jumlah Sekolah Swasta yang  di Kota Surakarta,

hal ini menunjukan bahwa lembaga pendidikan dari TK sampai SMA lebih

banyak  yang dikelola oleh pihak swasta dari pada sekolah yang dikelola oleh

pemerintah Kota Surakarta sendiri. Lembaga Pendidikan Muhammadiyah

khususnya yang berada di wilayah Kota Surakarta pun tidak sedikit peranannya

dalam mencerdaskan masyarakat Kota Surakarta tercatat terdapat 43 unit Sekolah

Dasar yang terdiri dari 23 Sekolah Dasar (SD), 10 unit Sekolah Lanjutan Tingkat

Pertama (SMP) dan 10 unit Sekolah Tingkat SMA/SMK tersebar diseluruh

Kecamatan di Kota  Surakarta, ( dinas pendidikan dasardan menengah PDM Kota

Surakarta, 2010). Secara fasilitas fisik maupun non fisik dibeberapa sekolahan

Muhammadiyah tidak kalah dengan sekolah Negeri, misalkan di Sekolah SMP I

Surakarta, SD program khusus yang di katakan sangat di minati oleh orang tua

untuk menyekolahkan anaknya. Data tentang jumlah sekolah setiap sekolah

Muhammadiyah disetiap Kecamatan di Kota Surakarta dapat dilihat dalam Tabel

1.2 sebagai berikut :
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Tabel 1.2 Jumlah Sekolah Dasar Muhammadiyah di Kecamatan Kota
Surakarta tahun 2005 - 2010

No Kecamatan Gedung kelas Jumlah Siswa Jumlah Guru Sekolah

2005 2010 % 2005 2010 % 2005 2010 % 2005 2010 %

1

2

3

4

5

Banjarsari

Pasar Kliwon

Laweyan

Serengan

Jebres

73

67

45

38

40

97

81

62

41

40

9,1

5,3

6,4

1,4

0

2412

2070

1525

972

965

2737

2397

2014

959

1248

4.01

4,04

6.06

- 0.16

3.50

153

141

89

85

83

175

151

156

90

100

3.99

1,81

12,15

0,97

3.08

8

7

6

6

5

8

7

7

6

5

0

0

3.03

0

0

Jumlah 263 321 22.05 8085 9059 12.04 551 672 21.96 32 33 3.03

Sumber: DIKDASMEN PDM Kota Surakarta 2005  dan 2010

Dari Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa jumlah Pendidikan Dasar

Muhammadiyah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta dari tahun ke

tahun mengalami perkembangan yang signifikan, dari segi jumlah gedung

mengalami peningkatan sebesar 22,05 % selama lima tahun terakhir, Sekolah

Dasar di Kecamatan Banjarsari yang menunjukan falititas jumlah gedung

meningkat lebih tinggi yaitu 9,1 %, sementara di Kecamatan Jebres tidak

mengalami peningkatan dari segi jumlah gedungnya. Jumlah siswa serta jumlah

guru berada di Kecamatan Banjarsari pada tingkat Sekolah Dasar

Muhammadiyah juga mengalami peningkatan sebesar masing – masing 4,01

persen pada murid dan jumlah guru mengalami peningkatan pula sebesar 3,99

persen. Kecamatan Laweyan dalam tahun 2005 – 2010 bertambah pula sekolah

tingkat Pertama Muhammadiyah dengan program unggulan, dengan ini

menambah jumlah (3.03 %) fasilitas Sekolah Muhammadiyah di Kota Surakarta (

Tabel 1.2).

Degan melihat perkembangan kondisi pendidikan Muhammadiyah pada

tingkat Sekolah Pendidikan dasar di atas yang ada di Kota Surakarta, penulis

tertarik untuk mengkaji lebih dalam perkembangan pendidikan Dasar

Muhammadiyah yang ada di daerah tersebut . Untuk keperluan analisis , penulis

ealakukan pendekatan Geografi dengan judul “ Analisis Perkembangan

Pendidikan Dasar Muhammdiyah Di Kota Surakarta Tahun 2005 – 2010 ”.
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1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas  dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut:

a. Bagaimana Sebaran Pendidikan Dasar Muhammadiyah di Kota Surakarta

Tahun 2005 – 2010 ?

b. Bagaimana perkembangan Pendidikan Dasar Muhammadiyah di Kota

Surakarta Tahun 2005 – 2010 ?

c. Faktor apa yang mempengaruhi perkembangan pendidikan dasar

Muhammadiyah di Kota Surakarta Tahun 2005 – 2010 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan antara lain:

a. Mengetahui sebaran Pendidikan Dasar Muhammadiyah di Kota Surakarta

Tahun 2005 - 2010

b. Mengetahui perkembangan Pendidikan Dasar Muhammadiyah di Kota

Surakarta Tahun 2005 - 2010

c. Mengetahui faktor yang mempengaruhi perkembangan Pendidikan Dasar

Muhammadiyah di Kota Surakarta Tahun 2005 – 2010

1.4. Kegunaan Penelitian

a. Dapat menjadi sumbangan saran kepada Pemerintah Daerah (PEMDA),

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta dan instansi terkait

dengan upaya mengatasi permasalahan dan pengambilan keputusan.

b. Sebagai bahan memenuhi salah satu syarat kelulusan sarjana tingkat S-1

1.5. Telaah pustaka dan penelitian sebelumnya

1.5.1. Telaah Pustaka

Pusat pelayanan sebagai bagian dari kehidupan kota yang mampu

mempunyai fungsi pelayanan, yang berarti jasanya dibutuhkan oleh masyarakat.

Perkembangan tiap jenis pelayanan sangat bergantung pada jumlah penduduk

yang melayani dan dilayani. Peningkatan jumlah penduduk sangat erat
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hubungannya dengan peningkatan kemampuan untuk melayani sehingga

menibulkan adanya tingkatan – tingkatan diantara permukiman dari wilayah yang

bersangkutan.

Menurut Daldjoeni (1996) perkembangan pusat – pusat pelayanan ekonomi

bergantung pada konsumsi barang. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi

konsumsi adalah :

a. Penduduk (distribusi , kepadatan struktur)

b. Permintaan ,penawaran, harga barang

c. Kondisi daerah dan tranportasi

Sebuah kota atau pusat merupakan inti dari berbagai kegiatan pelayanan,

sedangkan wilayah di luar kota atau pusat tersebut adalah daerah yang dilayaninya

atau daerah belakang (hinterland). Pusat yang kecil akan memberikan penawaran

pelayanan yang lebih terbatas jika dibandingkan dengan pusat yang lebih besar.

Jarak wilayah yang dilayaninya pun relatif lebih dekat dengan luasan yang kecil.

Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan hubungan antara ekonomi dan fisik

suatu kota pusat denga wilayah sekelilingnya, teori pusat pelayanan yang di

kembangkan oleh Walter Christaller, menjelaskan peran sebuah  kota sebagai

pusat pelayanan barang dan jasa bagi wilayah sekitarnya, tetapi hanya berlaku

pada fungsi – fungsi dari suatu pusat pelayanan terhadap permintaan dari pasar

yang hanya berada di sekitar bank, dan jasa profesional ( Hagito : 2009).

Menurut Christaller, tidak semua kota dapat menjadi pusat pelayanan,

sebuah pusat pelayanan harus mampu meyediakan barang dan jasa bagi penduduk

disekitarnya. Dua pusat permukiman yang mempunyai jumlah penduduk persis

sama tidak selalu menjadi pusat pelayanan yang sama pentingnya. Istilah

kepusatan (centralisty) digunakan untuk menggambarkan bahwa besarnya jumlah

penduduk dan pentingnya peran sebagai tempat pusat (Central Place).

Asumsi – asumsi yang di gunakan Chistaller dalam perumusan teori pusat

pelayanan adalah :
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a. Topografi wilayah yang datar dan seragam sehingga tidak ada hambatan

dalam bepergian kearah manapun.

b. Aktivitas ekonomi yang terjadi hanya berupa proses penyediaan barang

dan jasa ,bukan berkativitas produksi primer dan sekunder.

c. Terdapat populsi konsumen yang tersebar secara homogen dengan

tingkat peghasilan atau daya beli yang sama.

d. Terdapat sistem tranfortasi yang memungkinkan tingkat aksesibilitas

yang sama derhadap keseluruhan wilayah.

e. Biaya transportasi berbanding lurus dengan jarak tempuh.

f. Konsumen dan produksen berlaku rasional secara ekonomis dan

keruangan.

g. Konsumen selalu membeli barang dan jasa dari pusat pelayanan yang

terdekat dari permukiman datau tempat tinggalnya. ( Daldjoeni : 1998).

Pendidikan pada prinsipnya mempunyai dua tujuan pokok yaitu untuk

mendidik dan mengajar dalam rangka membentuk manusia yang seutuhnya

(Ismail Arikunto:1998).

Lembaga pendidikan adalah suatu lembaga yang memberikan/

menyelenggarakan pelayanan berupa pendidikan kepada pelanggannya (siswa)

dalam rangka menaikkan kualitas hidup melalui pendidikan yang diselenggarakan

dengan cara yang sistematis dan konsisten. Lembaga pendidikan diyakini

mempunyai  tugas yang sangat penting yaitu menyiapkan sumber daya manusia

agar mampu bertindak sebagai agen perubahan dan transformasi sosial menuju

terciptanya masyarakat yang positif serta lebih baik.

Usaha meningkatkan kualitas pendidikan pemerintah senatiasa

mengusahakan perbaikan sistem pendidikan, perbaikan perumusan kurikulum dan

mengebangkan tujuan intruksional yang sesuai dengan tuntutan perkembangan

zaman dengan pemerintah mencanangkan wajib belajar sembilan tahun.
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Di sisi lain untuk meningkatkan kualitas pendididkan usaha yang di tempuh

pemerintah adalah memperbanyak dan meratakan lebaga pendidikan dengan

pengadaan gedung baru, penambahan buku - buku pelajaran peralatan pendidikan

dan di sempurnakan dengan guru sebagai pengajar profesional baik secara

akademik ataupun sesuai dengan bidang yang diperlukan.

Muhammadiyah dalam turut membangun dan mencerdaskan masyarakat

cukup besar dengan sejumlah lembaga yang relative stabil dan terorganisir dengan

baik terkhusus di bidang pendidikan.

Lembaga pendidikan Muhammadiyah khususnya yang berada di wilayah

Surakarta pun tidak sedikit perananya dalam mecerdaskan masyarakat Surakarta

tercatat terdapat lebih dari 41 unit sekolahan yang tersebar di Surakarta dan

sekitarnya dari beberapa sekolah Muhammadiyah terdapat bebarapa sekolah baik

di tingakt SD sampai SMP mempunyai daya saing dengan sekolah- sekolah

negeri yang ada  di Surakarta.

Jumlah pendududuk usia sekolah, apabila jumlah penduduk suatu daerah

pedat dengan jumlah struktur penduduk muda, maka akan menggambarkan darah

tersebut cenderung dengan anak usia sekolah lebih besar dan diperlukan sarana

pendidikan sebagai lembaga pendidikan.

Lokasi atau sebaran sekolah harus memenuhi persyaratan di antaranya

bagaimana sekolah tersebut dapat dijangkau oleh siswa, tempat dapa di jangkau

oleh sarana transportasi dan tempat yang datar ( Sariman: 1998).

Sarana pendidikan merupakan segala sesuatu yang dapaat dipergunakan

pendidik dala usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah di rumuskan (

Suryosubroto : 2010).

1.5.2.Penelitian sebelumnya

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuni Sulistyowati (2009) di lakukan

di Kabupaten Sukoharjo dengan judul Analisis ketersediaan sarana dan prasarana

pendidikan di Kabupaten Sukoharjo dengan tujuan 1. Menegetahui ketersediaan

sarana dan prasarana pendidikan SD dan SMP dengan jumlah penduduk usia

sekolah SD dan SMP pada setiap Sub Wilayah pembangunan (SWP) di
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Kabupaten Sukoharjo, 2.Mengetahui faktor ketersediaan sarana dan prasarana

pendidikan SD dan SMP dengan jumlah penduduk Usia sekolah yang ada di

Kabupaten Sukoharjo. Dengan menggunakan metode analisis data sekunder,

adapun hasil yang dicapai adalah 1. Ketersediaan prasarana pendidikan SD pada

pusat dan non pusat pertumbuhan untuk semua kecamatan mengalami kelebihan

dan sarananya hanya pada kecamatan Grogol mengalami kekurangan sedangkan

pada kecamatan yang lain mengalami kelebihan, 2. Ketersediaan prasarana

terbesar pada guru di Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Polokarto, 3. Jumlah

penduduk usia 7- 15 tahun (SD dan SMP) yang ada di Kabupaten Sukoharjo

secara umum jumlah penduduk usia sekolah berpengaruh terhadap ketersediaan

sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Sukoharjo dan yang terakhir

adalah topografi yang ada di Sukoharjo kurang mempengaruhi dalam ketersediaan

sarana dan prasaran pendidikan di Kabupaten Sukoharjo.

Susana Yulia Wulandari (2009) melakukan penelitian dengan mengambil

judul “Analisis sebaran fasilitas pendidikan dasar di Kecamatan Jatisrono

Kabupaten Wonogiri ” yang bertujuan untuk 1. menganalisis pola sebaran

fasilitas Pendidikan Dasar di Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri, 2.

mengetahui faktor yang mempengaruhi persebaran fasilitas pendidikan dasar di

kecamatan tersebut dan yang terakhir mengetahui asal murid pada masing –

masing sekolah di Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri. Dalam penelitian

ini penulis menggunakan metode survey di dukung dengan interpertsi peta dan

juga mengunakan data sekunder , data yang dikumpulkan dalam penelitian ini

adalah data aksesibilitas dalam penelitian ini di dapat dari membuat skor untuk

kelas jalan dan kualitas jalan kemudian dikalikan dengan panjang jalan. Dari hasil

penelitian menunjukan bahwa: 1.Nilai pola persebaran gedung sekolah (SD)

mempunyai nilai T = 1,804 dan pola sebaran gedung sekolah lanjutan tingkat

pertama mempunyai nilai T = 1,2882. dan ini menunjukan bahwa pola sebaran

obyek adalah acak, 2. Daerah penilitan memiliki aksesibilitas tinggi mempunyai

sebatan fasilitas pendidikan dasar sebanyak 37 buah fasilitas (86,04 %) sedangkan

aksebilitas sedang sebanyak 4 buah fasilitas yaitu (9,30 %) dan yang memepunyai

fasilitas rendah sebanyak 2 buah yaitu ( 4,65 % )sehingga aksesibilitas sangat
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berpengaruh dengan sebaran fasilitas pendidikan, 3. Untuk daerah asal sebagian

besar murid berasal dari daerah sekitar sendiri.

Metode yang digunakan penulis adalah metode suvey dan analisis data

sekunder  Perbandingan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya tersaji

dalam Tabel 1.3 berikut ini.
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b. Perbandingan Penelitian sebelumnya
Tabel 1.3. Perbandingan Penelitian Sebelumnya dengan Peneliti

Penelitian Judul penelitian Tujuan Metode Lokasi Hasil

Yuni
Sulistyo
wati
(2009)

Analisis ketersediaan
sarana dan prasarana
pendidikan di
Kabupaten
Sukoharjo

- Menegetahui ketersediaan sarana
dan prasarana pendidikan SD dan
SMP dengan jumlah penduduk usia
sekolah SD dan SMP pada setiap
Sub Wilayah pembangunan (SWP)
di Kabupaten Sukoharjo,

- Mengetahui faktor ketersediaan
sarana dan prasarana pendidikan
SD dan SMP dengan jumlah
penduduk Usia sekolah

metode
analisis data
sekunder

Sukoharjo - Jumlah penduduk usia 7- 15 tahun (SD dan
SMP) yang ada di kabupaten Sukoharjo secara
umum jumlah penduduk usia sekolah
berpengaruh terhadap ketersediaan sarana dan
prasarana pendidikan di kabupaten Sukoharjo

- Topografi yang ada di Sukoharjo kurang
mempengaruhi dalam ketersediaan sarana dan
prasaran pendidikan di kabupaten Sukoharjo.

Susana
yulia
wulandari
(2009)

Analisis sebaran
fasilitas pendidikan
dasar di Kecamatan
Jatisrono Kabupaten
Wonogiri

- menganalisis pola sebaran fasilitas
pendidikan dasar di Kecamatan
Jatisrono Kabupaten Wonogiri,

- mengetahui faktor yang
mempengaruhi persebaran fasilitas
pendidikan dasar di kecamatan
tersebut dan

- mengtahui asal murid pada masing
– masing sekolah di Kecamatan
Jatisrono kabupaten Wonogiri.

metode survey
dan interpertsi
peta

Wonogiri - menunjukan bahwa pola sebaran obyek adalah
acak,

- aksesibilitas sangat berpengaruh dengan
sebaran fasilitas pendidikan.

- Untuk daerah asal sebagian besar murid berasal
dari daerah sekitar sendiri.

Rohman
(2010)

Analisis perkembangan
pendidikan dasar
muhammadiyah Kota
Surakarta  tahun 2005 -
2010

- Mengetahui perkembangan
pendidikan sekolah dasar
Muhammadiyah kota Surakarta

- Mengetahui pertumbuhan pendidikan
sekolah dasar Muhammadiyah kota
Surakarta dari tahun ketahun?

- Bagaiamana faktor – faktor yang
mempengaruhi perkembangan
pendidikan dasar Muhammadiyah
Kota Surakarta Tahun 2005 – 2010 ?

Analisa peta
dan analisis
data sekunder

Surakarta - Menunjukan bahwa pola sebaran pendidikan
dasar Muhammadiyah Kota Surakarta adalah
variasi

- Dalam kurun waktu lima tahun pendidikan
dasar muhammadiyah mengalami
perkembangan.

- Usai anak, nilai ujian akhir sekolah, dan
aksesibilitas sangat berpengaruh terhadap
perkembangan pendidikan dasar
Muhammadiyah.
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1.6. Kerangka Pemikiran

R.bintarto dan Surastopo menyebutkan bahwa ketidakpuasan seseorang

membincangkan pola pemukiman ( Settlement) secara deskriptif menimbulkan

gagasan untuk membincangkan secara kantitatif. Pola pemukiman yang di katakan

seragam (uniform), random, mengelompok (cluster) dan lain sebaginya dapat di

beri ukuran yang bersifat kuantititatif pendekatan ini di sebut biasa dengan

pendekatan analisa tetangga terdekat (Nearest-Neighbour Analisi).

Pada dasarnya analisa tetangga terdekat ini adalah sesuai untuk daerah di

mana antara satu dengan pemukiman yang lain tidak ada hambatan alamiah yang

belum dapat teratasi misalnya jarak antara dua mukim yang relatif, oleh karena itu

untuk daerah – daerah yang merupakan suatu daerah dataran, dimana hubungan

daerah satu dengan daerah yang lain tidak ada hambatan alamiah yang nampak

nilai parktisnya, misalnya untuk pemerancangan letak dari pusat – pusat

pelayanana sosial seperti rumah sakit, sekolahan kantor pemerintahan, rekreasi

dan lain sebagainya.

Pendidikan merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi bagi setiap generasi

muda bangsa yang diselenggarakan untuk memberi bekal kemampuan dasar,

pengetahuan dasar dan ketrampilan yang bermanfaan serta mempersiapkan

mereka untuk mengikuti pendidikan selanjutnya ke jenjang lebih tinggi.

Ketidakseimbangan antara jumlah sarana dan prasarana pendidikan dengan

peningkatan jumlah penduduk menimbulkan masalah kekurangan fasilitas. Hal ini

disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sedangkan

jumlah pendidikan cenderung tetap dan tidak merata di masyarakat.

Pendidikan dasar bagi orangtua sekarang adalah suatu tahapan pendidikan

yang penting, dimana nilai - nilai dasar anak mulai ditanamkan. Mereka

beranggapan bahwa pendidikan dasar yang baik akan mempengaruhi

perkembangan pemikiran anak selanjutnya, dengan demikian para orang tua

murid tentu akan memasukkan ke sekolah mana yang mengutamakan mutu

penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik.

Kondisi pendidikan, mata pencaharian, pendapatan orang tua akan

mempengaruhi terhadap pendidikan anak semakin tinggi tingkat dan pemahaman



15

pendidikan orang tua maka akan meyekolahkan anaknya pada sekolahan yang

fasilitas memadai.

Keberadaan sekolah dasar Muhammadiyah di Kota Surakarta dan

perbedaan kondisi sosial ekonomi menimbulkan perbedaan para orang tua

terutama mempunyai cara pandang berbeda untuk meyekolahkan anaknya . Selain

itu kondisi fisik jarak sekolah dengan daerah tempat tinggal tentunya juga

mempengaruhi pola perkembangan suatu sekolah  tersebut. Untuk lebih jelasnya

tahap penelitian dapat dilihat pada gambar 1.1. berikut dibawah ini :
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Gambar 1.1 Diagram Alir Penelitian

Gambar 1.1 Pengolahan Peneliti

Gambar 1.1 Hasil Pengolahan Peneliti 2011

Persiapan

Alat dan
bahan:
- Alat tulis
- GPS

Data Primer:
- Input data GPS

Data sekunder:
- Monografi
- BPS Kota Surakarta
- Data SD Muahmmadiyah

Kerja lapangan

Agihan spasial dan faktor-faktor

Analisis

Perkembangan Sekolah Dasar
Muhammadiyah Kota Surakarta

Faktor-faktor yang
mempengaruhi:
- Jenis jalan
- Nilai rata – rata UAN
- Jumlah usia sekolah

Jarak Sekolah

Analisis Tetangga Dekat

Agihan spasial

Sebaran SD Muh.
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1.7. Hipotesis

Beberapa hipotesis yang dapat disusun dalam penelitian ini adalah:

1. Sebaran pendidikan Dasar Muhammadiyah Kota Surakarta membentuk pola

random.

2. Perkembangan tertinggi Pendidikan Dasar Muhammadiyah Kota Surakarta

adalah di Kecamatan Banjarsari

3. Faktor yang mempengaruhi perkembangan Pendidikan Muhammadiyah di

Kota Surakarta adalah tingkat Aksesibilitas.

1.8. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dan

analisa data sekunder. Metode survai adalah metode penelitian yang bertujuan

untuk mengumpulkan sejumlah besar data variabel, unit atau individu dalam

waktu yang bersamaan ( Pambudu : 2006). Sementara analisis data sekunder di

gunakan untuk menganalisis data yang terlebih dahulu dikumpulkan oleh

seseorang instansi diluar peneliti sendiri.

1. Penentuan Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Kota

Surakarta yang memiliki 5 Kecamatan : Banjarsari, Pasar Kliwon, Serengan,

Laweyan, Jebres. Pemilihan daerah penelitian berdasarkan dilakukan secara

purposive. Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam penelitian

adalah sebagai berikut:

a. Adanya program Wajar ( Wajib belajar 9 tahun) oleh pemerintah

b. Variasi jumlah Sekolah Dasar Muhammadiyah di Kota Surakarta.

c. Kota Surakarta bisa dikatakan sentral perkembangan dan sangat

mendukung dalam mengembangkan Pendidikan Muhammadiyah.

2. Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer

dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai instansi pemerintah

meliputi BPS (Badan Pusat Statistik), BAPPEDA (Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah), dan DIKDASMEN PDM Kota Surakarta sedangkan
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data primer di ambil dari lokasi absolut tiap Sekolah pendidikan dasar Kota

Surakarta.

3. Metode analisa data

Dalam penelitian ini analisa yang digunakan adalah analisa data sekunder

dan primer. Data primer digunakan untuk mengetahui berupa input titik

koordinat untuk menghitung nilai parameter tetangga terdekat, sedangkan

Data sekunder di gunakan untuk mengukur faktor - faktor yang berpengaruh

terhadap perkembangan Pendidikan Dasar Muhammadiyah di Kota Surakarta.

data tersebut di analisa dengan menggunakan metode analisa data deskriptif

dengan bantuan analisis Kai Kuadrat, analisis korelasi sederhana metode

Product Moment.

a. Analisa tetangga terdekat

Untuk mengetahui pola penyebaran keruangan maka menggunakan

analisa tetangga terdekat, dapat digunakan rumus sebagai berikut :

Jh

Ju
T 

Dimana :

T = Indeks penyebaran tetangga-terdekat.

Ju= Jarak rata-rata yang diukur antara satu titik dengan titik tetangganya

yang terdekat.

Jh= Jarak rata-rata yang diperoleh andaikata semua titik mempunyai

pola random.

 p
p

,
2

1
kepadatan titik dalam tiap kilometer persegi yaitu jumlah

titik (N) dibagi dengan luas wilayah dalam kilometer persegi (A),

sehingga menjadi
A

N

Parameter tetangga-terdekat T (nearest neighbour statistic) tersebut

dapat ditunjukkan pula dengan rangkaian kesatuan (continuum) untuk

mempermudah perbandingan antara pola titik, apabila nilai T = 0 maka

pola penyebarannya adalah mengelompokkan jika nilai T = 1,0 maka
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pola penyebarannya adalah random, dan jika nilai T = 2,15 maka pola

penyebarannya adalah seragam. Pola penyebaran tetangga terdekat tersebut

dapat dijelaskan melalui Gambar 1.2 sebagai berikut :

seragam Random mengelompok

Sumber: Haggett, 1968

b. Analisis Korelasi  Sederhana

Untuk menyatakan besar kecilnya nilai korelasi digunakan angka. Angka

yang menyatakan besar kecilnya hubungan (korelasi) di sebut koefisien

korelasi (r) yang dapat bergerak antara – 1 dan +1

Apabila r = 1 berarti hubungan sempurna positif

r = - 1 hubungan sempurna negatif

1 < r < 0 =  hubungan moderat negaatif

0 < r < 1 = hubungan moderat positif

Parameter untuk menyatakan besar kecilnya korelasi adalah sebagai

berikut.

r jika 0,90 – 1,00 hubungan sangat tinggi

0,78 – 0,89 hubungan tinggi

0,64 – 0,77 hubungan sedang

0,46 – 0,63 hubungan rendah

00 – 0,45 hubungan sangat rendah

Untuk memperoleh nilai korelasi sederhana , dapat digunakan metode

product moment dari karl person dengan rumus sebagai berikut :

Keterangan :

r  = koefisien korelasi

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . …

.. . . .

.. . ...

. . . .. . .

…. ….
…. ….

…
…..

…
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c. Analisis Kai Kuadrat

Analisis ini digunakan untuk untuk menguji suatu hipotisis bila dalam

populasi terdiri atas klas atau lebih. Hipotesis deskriptif adalah dugaan

terhadap ada atau tidaknya perbedaan frekuensi antar kategori satu dengan

katagori lainya. Adapun rumus yang di gunakan adalah sebagai berikut

Rumus : X 2 =

Keterangan :

X2 = Chi Kuadrat

F = frekuensi yang diobservasi

Fh = frekuensi yang di inginkan.

Dalam penelitian ini analisis kai kuadrat digunakan untuk menghitung

hubungan perkembangan jumlah siswa dan kelas sebagai indikator

perkembangan Pendidikan Dasar Muhammadiyah di Kota Surakarta.
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1.9. Batasan Operasional

a. Analisis adalah mengkaji dengan lebih teliti dan detail terhadap suatu

permasalahan atau gejala-gejala alam, mendokumentasikan, kemudian

mencari penyelesaiannya ( Iwan Kurniawan, 2004).

b. Perkembangan adalah perihal berkembang, dan kata berkembang

memiliki arti mekar, terbuka : menjadi besar, luas dan banyak serta

menjadi bertambah sempurna dalam hal kepribadian, pikiran, pengetahuan

dan sebagainya,mencakup hal-hal yang konkrit. ( Kamus Besar Bahasa

Indonesia.1991).

c. Pendidikan formal pendidikan yang di sekolah ,yang teratur, sistematis,

mempunyai jenjang dan yang di bagi dalam waktu – waktu tertentu yang

berlangsung dari taman kanak - kanak sampai perguruan tinggi ( Dinas

pendidikan nasional 2002).

d. Pendidikan Dasar adalah pendidikan sembilan tahun yang terdiri atas

program pendidikan enam tahun dan program pendidikan tiga tahun di

SMP ( Dinas Pendidikan Nasional, 2002).

e. Pendidikan Dasar merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk

mengembangkan sikap kemapuan serta pengetahuan dan ketrampilan

dasar yang di perlukan untuk hidup dalam masyarakat serta

mempersiapkan peserta didik yang memenuhi pesyaratan untuk mengikuti

pendidikan menengah ( Malik Fajar 2005).

f. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di

bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau

kelurahan-kelurahan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia,

Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Kabupaten atau Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang

dipimpin oleh seorang Camat. (http://id.wikipedia.org/wiki/ April 2011)

g. Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah

Provinsi, Selain Kabupaten, pembagian wilayah administratif setelah

Provinsi adalah Kota. Secara umum, baik Kabupaten dan Kota memiliki

wewenang yang sama. (http://id.wikipedia.org/wiki/ April 2011)




