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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu tujuan pembangunan Nasional yang tercantum dalam 

pembukaan Undang-ndang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Usaha untuk mencapai tujuan ini dipertegas dalam pasal 31 Undang-

undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa :  

1. Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pelajaran 

2. Pemerintah mengusahakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur  

dengan Undang-undang 

Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilakukan di dalam 

lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Karena itu pendidikan 

merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan 

pemerintah (Zahara Idris, 1981). Pendidikan formal adalah pendidikan di 

sekolah yang teratur, sistematis yang mempunyai jenjang dan waktu tertentu 

yang berlangsung dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi. 

Walaupun masa sekolah adalah tempat dan saat yang sangat strategi bagi 

pemerintah dan masyarakat untuk membina seseorang dalam menghadapi 

masa depannya (Zahra Idris, 1981). 

Adapun program wajib belajar 9 tahun dari Pemerintah merupakan 

salah satu indikasi bahwa pemerintah telah melaksanakan tujuan 

pembangunan manusia Indonesia seperti yang tecantum dalam Undang-

undang Dasar 1945. Pada umumnya pendidikan merupakan hal yang utama 

bagi semua bangsa terutama bagi Negara-negara berkembang tak terkecuali 

Indonesia. Dalam Rencana Anggaran Belanja Negara di anggarkan bahwa 

untuk biaya pendidikan nasional mencapai 20% dari total anggaran dengan 

dasar keyakinan bahwa pembangunan manusianya. Akan tetapi pembangunan 

manusia tidak hanya memberikan kesempatan belajar tetapi harus diusahakan 

agar pendidikan yang dimaksud harus bermutu tinggi (Tilaar, H.A.R, 1997). 
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Kualitas pendidikan sangat tergantung dari kualitas para pendidik serta 

metode pengajaran dengan metode ilmiah yang diharapkan mampu 

memberikan bekal kepada para siswa agar mampu bersaing dalam dunia 

pendidikan pada khususnya dan pada dunia kerja pada umumnya. Adapun 

pendidikan yang berkualitas tentu akan berdampak pada peningkatan SDM 

yang ada. Rendahnya tingkat pendidikan seseorang tentunya akan 

berpengaruh pada pola pikir serta kempuannya dalam komunikasi dalam satu 

lingkungan masyarakat. 

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada semua aspek 

kehidupan termasuk dampaknya terhadap sistem pendidikan. Adanya 

perkembangan teknologi yang pesat merupakan salah satu tantangan yang 

harus dihadapi tak terkecuali bagi dunia pendidikan. Hal ini disebabkan dunia 

pendidikan merupakan pilar utama untuk menciptakan dan proses 

pembangunan diri, sehingga dengan adanya hal tersebut diharapkan SDM 

yang ada mampu dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain 

untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan salah satu upaya 

untuk menciptakan manusia yang berakhlak dan berbudi pekerti. 

Menurut Hadawi Nawawi dan Mimi Martini (1994) untuk 

mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Undang-undang 

Dasar 1945 maka harus ada empat kebijakan utama yang harus ditampung 

didalam PP No. 28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar, keempat kebijakan 

tersebut adalah : 

1. Pemerataan kesempatan belajar jenjang dasar 

2. Peningkatan kualitas pendidikan dasar 

3. Peningkatan relevansi dengan lingkungan dan 

4. Peningkatan efesiensi pendidikan dasar dengan tuntunan dan 

kebutuhan pembangunan. 

Pemerataan pendidikan mempunyai arti bahwa semua anak usia 

sekolah dasar diberikan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan 

yang sesuai dengan fisik dan mentalnya dengan memperhatikan semua aspek. 

Akan tetapi adanya pertambahan penduduk Indonesia yang sangat tinggi maka 
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penduduk usia sekolah dasarpun cukup besar. Hal itu akan tentu berpengaruh 

pada kapasitas daya tampung dan mutu sekolah dasar yang telah ada saat ini. 

Program pemerataan pendidikan dari jenjang dasar sampai sampai 

jenjang pendididkan tinggi memberikan kesempatan kepada anak usia sekolah 

untuk memanfaatkan serta menikmati pendidikan yang ada sesuai dengan 

kemampuan fisik dan mentalnya. 

Kecamatan Gemolong merupakan salah satu Kecamatan yang ada di 

Kabupaten Sragen yang bercirikan agraris dimana sebagian penduduknya 

mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Dengan jumlah penduduk 

sebesar 47.416 jiwa pada tahun 2009 dengan luas wilayah 40,23 km². pada 

tahun 2005 anak usia sekolah dasar 7-12 tahun di Kecamatan Gemolong 

berjumlah 5.776 jiwa dan pada tahun 2009 sebesar 6.099 jiwa. Dalam kurun 

waktu 5 tahun terdapat peningkatan jumlah usia sekolah dasar sebesar 323 

jiwa yang tersebar di 14 Desa di Kecamatan Gemolong. 

Data mengenai pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan 

Gemolong Kabupaten Sragen yang meliputi : jumlah murid sekolah dasar, 

jumlah guru, jumlah gedung sekolah, sebagian masih dalam bentuk angka dan 

tabel sehingga kurang memberikan gambaran tentang situasi yang 

sesungguhnya yang terjadi. Ketersediaan data statistik yang ada hanya 

memberikan gambaran secara umum tanpa memperlihatkan distribusi secara 

spasial sehingga sulit untuk mengetahui wilayah yang memiliki kekurangan 

ataupun kelebihan dalam jumlah murid, guru, ruang kelas dan ketersediaan 

gedung sekolah dasar, sehingga diperlukan suatu analisis spasial untuk dapat 

menggambarkannya. 

Adapun data perkembangan jumlah penduduk, jumlah penduduk usia 

sekolah dasar 7-12 tahun, jumlah gedung sekolah, jumlah murid, jumlah guru 

dan jumlah ruang kelas Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Gemolong tahun 

2005-2009 dapat dilihat dalam tabel 1.1 sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 Data perkembangan Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun Dengan 

Fasiliats Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan gemolong Tahun 2005-

2009 

Variabel  2005 2006 2007 2008 2009 

Jumlah Penduduk 44.866 45.072 45.214 46.001 47.416

Jumlah Penduduk usia 7-12 tahun 5.776 5.796 5.818 6.164 6.099 

Jumlah Gedung Sekolah Dasar 29 27 27 27 29 

Jumlah Murid 5.234 4.979 5.175 5.355 4.825 

Jumlah Guru 270 245 262 321 335 

Jumlah Ruang Kelas 180 168 182 182 183 
Sumber : 1. Kecamatan Gemolong Dalam Angka Tahun 2005-2009. 

          2. Kantor Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Gemolng 

 

Tabel 1.1 diatas menunjukan bahwa pada tahun 2005-2009 terdapat 

selisih antara jumlah penduduk usia sekolah dasar 7-12 tahun dimana jumlah 

murid Sekolah Dasar lebih sedikit dari jumlah penduduk usia sekolah dasar, 

hal ini menjukan bahwa terdapat sebagian penduduk usia sekolah dasar yang 

bersekolah diluar Kecamatan Gemolong. Adanya penduduk usia sekolah dasar 

yang sekolah diluar Kecamatan Gemolong akan berpengaruh terhadap kualitas 

sekolah yang ada. 

Penelitian ini dilakukan atas dasar untuk mengetahui jumlah guru 

yang tidak sesuai dengan jumlah murid ataupun dengan kondisi gedung 

sekolah yang ada. Dari hal itu maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut 

tentang bagaimana persebaran sarana pendidikan sekolah dasar dalam 

memenuhi kebutuhan jumlah penduduk usia sekolah dasar 7-12 tahun di 

Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen dan apakah persebaran kualitas 

sekolah dasar di daerah penelitian secara keruangan berpengaruh terhadap asal 

murid sekolah dasar tahun ajaran 2009/2010. 

Adapun faktor pertambahan penduduk usia sekolah dasar 7-12 tahun 

yang semakin bertambah dan variasi mutu sekolah dan kualitas sekolah yang 

ada di daerah penelitian. Sebab kualitas dan mutu sekolah berperan penting 



5 
 

dalam keberhasilan pendidikan serta peningkatan kualitas murid sekolah yang 

memadai dan sesuai dengan standart yang ada. 

Pentingnya akan informasi pendidikan sekolah dasar di Kecamatan 

Gemolong Kabupaten Sragen sangat penting untuk dikaji. Agar informasi 

tersebut dapat tersaji secara memadai serta menyatakan unsur lokasi 

didalamnya dan mudah dalam pengkajiannya maka diperlukan data-data yang 

ada disisipkan secara spasial dalam bentuk peta. 

Peta menurut International Carthographic Association (ICA) adalah 

gambaran konvensional dan selektif yang diperkecil dan biasanya dibuat pada 

bidang datar, dapat meliputi perwujudan-perwujudan (features) dari 

permukaan bumi atau benda angkasa maupun data yang ada kaitannya dengan 

permukaan bumi atau benda angkasa (Basuki Sudiharjo, 1977). 

Dalam penelitian ini pendidikan hanya dibatasi pada sekolah dasar 

mengenai jumlah gedung, jumlah murid, jumlah ruang kelas, jumlah guru, 

data kualitas sekolah dan data asal murid di Kecamatan Gemolong Tahun 

Ajaran 2009/2010. Adapun data jumlah gedung, jumlah murid, jumlah ruang 

kelas, jumlah guru tiap Desa dapat dilihat dalam tabel 1.2 sebagai berikut :  
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Tabel 1.2 Data Jumlah Murid, Jumlah Gedung, Jumlah Guru dan Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar (SD) Tahun Ajaran 2004/2005–

2008/2009 di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen 

 
No  

 
Desa  

Tahun  
2005 2006 2007 2008 2009

M Gr Gd Rk M Gr Gd Rk M Gr Gd Rk M Gr Gd Rk M Gr Gd Rk
1 Kaloran  310 17 2 10 316 16 2 10 316 17 2 10 330 20 2 12 308 19 2 11 
2 Ngembatpadas 493 26 3 18 386 17 2 16 388 18 2 16 399 23 2 16 375 24 2 16 
3 Kragilan  372 22 2 11 318 17 2 11 377 21 2 12 360 24 2 12 295 20 2 10
4 Brangkal  353 18 2 11 323 15 2 11 350 18 2 12 352 24 2 12 247 18 2 10 
5 Jatibatur 388 28 3 16 288 24 3 15 308 24 3 15 304 30 3 15 267 32 3 14 
6 Paleman 310 21 2 10 401 18 2 12 419 18 2 12 413 21 2 12 377 20 2 11
7 Genengduwur 293 18 2 10 286 16 2 10 308 16 2 11 315 20 2 11 257 19 2 10
8 Tegaldowo 322 19 2 11 255 18 2 10 277 20 2 10 292 24 2 10 245 19 2 10 
9 Gemolong 1.324 55 4 25 1.462 52 4 26 1.487 54 4 26 1.520 68 4 26 1.634 96 6 28 
10 Kwangen 321 19 2 11 199 12 1 6 207 12 1 6 227 14 1 6 145 14 1 10
11 Purworejo 242 15 2 10 226 15 2 10 229 16 2 10 241 20 2 11 210 20 2 10 
12 Jenalas 160 8 1 5 131 8 1 5 153 10 1 6 172 12 1 6 128 12 1 5 
13 Kalangan 192 10 1 6 213 9 1 6 224 10 1 6 226 12 1 6 190 11 1 5
14 Nganti 214 8 1 6 175 7 1 5 172 8 1 5 204 9 1 6 147 11 1 5

Jumlah  5.324 270 29 160 4.979 245 27 153 5.175 252 27 157 5.335 321 27 161 4.825 335 29 155
Sumber : 1. Kecamatan Gemolong Dalam Angka Tahun 2005-2009 
     2. Kantor Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Gemolong 
 
 
Keterangan : M  : Murid 
                      Gr : Guru 
                      Gd : Gedung 
                      Rk : Ruang Kelas 
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Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan jumlah 

guru  dari tahun 2005 terdapat 270 guru menjadi 335 guru pada tahun 2009, 

sedangkan jumlah murid pada tahun 2005 sebanyak 5.239 murid dengan 

jumlah rata-rata murid perkelas sebanyak 32 murid dan pada tahun 2009 

jumlah murid menurun menjadi 4.825 siswa dengan rata-rata jumlah murid 

perkelas sebanyak 31 murid, akan tetapi jumlah penduduk usia sekolah dasar 

7-12 tahun mengalami peningkatan dari 4.392 jiwa pada tahun 2005 menjadi 

5.796 jiwa pada tahun 2009. 

Dari latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik mengadakan 

penelitian dengan judul : “ANALISIS PERSEBARAN SARANA 

PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN GEMOLONG 

KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2005-2009” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan 

masalah di daerah penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana persebaran sarana pendidikan Sekolah Dasar dalam memenuhi  

kebutuhan jumlah penduduk usia sekolah dasar 7-12 tahun di Kecamatan 

Gemolong Kabupaten Sragen ? 

2. Apakah kualitas Sekolah Dasar di Kecamatan Gemolong secara keruangan 

berpengaruh terhadap jumlah murid pada masing-masing Sekolah Dasar ? 

3. Bagaimana asal murid pada masing-masing Sekolah Dasar (SD) di 

Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen ? 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui persebaran sarana pendidikan Sekolah Dasar dalam memenuhi 

kebutuhan jumlah penduduk usia 7-12 tahun di Kecamatan Gemolong 

Kabupaten Sragen. 

2. Menganalisa kualitas Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Gemolong dan 

pengaruhnya terhadap jumlah murid pada masing-masing Sekolah Dasar. 
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3. Mengetahui asal murid pada masing-masing Sekolah Dasar (SD) di 

Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai pemasukan bagi pemerintah daerah setempat dan instansi terkait 

untuk membantu pengelolaan pendidikan terutama sebagai sarana 

informasi dan dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pengalokasian 

gedung Sekolah Dasar yang baru. 

2. Sebagai bahan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk 

melengkapi studi tingkat sarjana S1 pada Fakultas Geografi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka  

Pendidikan sekolah dapat didefinisikan sebagai pendidikan yang 

diperoleh seseorang secara teratur dan sistematis bertingkat dengan mengikuti 

syarat-syarat yang jelas dan tepat. Sedangkan sekolah dapat diartikan sebagai 

suatu lembaga atau instansi yang dapat menjadi proses belajar mengajar 

(Hadari dan Mawawi, 1999). 

Menurut Kasto (1984), mendidik artinya lembaga pendidikan 

mempunyai tugas membentuk generasi yang bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berkepribadian yang kuat serta memiliki semangat kebangsaan 

yang tinggi, mempunyai tanggungjawab atas pelaksanaan pembangunan 

bangsa.  

Usaha dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

pemerintah senantiasa mengusahakan perbaikan sistem pendidikan, perbaikan 

perumusan kurikulum dan mengembangkan tujuan instruksional yang 

disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan perkembangan zaman. Sebagai salah 

satu contoh upaya pemerintah dalam hal perbaikan mutu pendidikan adalah 

dengan meningkatkan biaya anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari 

total RAPBN. Selain itu upaya-upaya lain yang dilakukan adalah dengan 
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merubah sistem kurikulum yang ada dengan kurikulum yang baru serta 

meningkatkan nilai standart kelulusan nasional. 

Disisi lain dalam upaya menigkatkan kualitas usaha yang ditempuh 

pemerinyah adalah memperbanyak dan meratakan lembaga pendidikan 

dengan pelaksanaan unit gedung baru, SD inpres, penambahan buku-buku 

mata pelajaran, peralatan pendidikan dan penyempurnaan tugas guru sebagai 

tenaga pengajar yang profesional baik secara akademik maupun kesesuaian 

bidang studi yang diperlukan. 

Kualitas serta mutu suatu sekolah menentukan keberhasilan dalam 

pendidikan dan peningkatan intelegensi anak, sedangkan kualitas sekolah 

yang baik ditentukan dengan jumlah kelulusannya, tersedianya sarana dan 

prasarana mengajar dan guru (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 1975 dalam 

Widianingsih, 2005). 

Untuk memilih sekolah tentu diperlukan faktor-faktor yang 

mempengaruhi diantaranya adalah faktor kualitas dan faktor lainnya. Faktor 

lain tersebut antara lain adalah faktor psikologis, faktor fisik secara umum dan 

faktor internal (budaya dan teknologi). Dengan motivasi yang ada diharapkan 

dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat didalamnya, mereka yang 

terlibat didalam motivasi tersebut ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari 

motivasi tersebut yaitu efisiensi dan hasil yang lebih baik (Siangian Sondang 

T, 1995 dalam Widianingsih, 2005).  

Untuk mempermudah untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini, 

maka diperlukan variabel pokok yaitu variabel persebaran sekolah. Adapun 

pembagian variabel pokok yaitu pada persebaran penduduk usia sekolah, 

jumlah Sekolah Dasar, lokasi Sekolah Dasar dan fasilitas pendidikan Sekolah 

Dasar. 

Suatu kumpulan data tidak akan mempunyai manfaat jika tidak bisa 

memberikan informasi tambahan bagi sipenerima data. Menurut Bintarto dan 

Surastopo (1979) data dapat diartikan sebagai himpunan fakta-fakta, angka-

angka, huruf-huruf, grafik maupun situasi. Data merupakan bahan baku dari 
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suatu informasi. Informasi adalah data yang telah diproses menurut kebutuhan 

si pemakai yang beranekaragam. 

Suatu data dapat jika dijadikan sebagai suatu informasi maka data 

tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh si pemakai data. 

Untuk mempermudah si penerima data memperoleh informasi atas data yang 

telah ada maka data-data tersebut harus disederhanakan. Penyederhanaan data 

untuk mempermudah pemberian informasi kepada si pemakai dapat dilakukan 

dalam bentuk visual ataupun dalam bentuk peta. 

Sesuai dengan devinisi peta yaitu gambaran konvensional dan 

selektif yang diperkecil dan biasanya dibuat dalam bidang datar, dapat 

meliputi perwujudan-perwujudan (features) dari permukaan bumi atau benda 

angkasa maupun data yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda 

angkasa (Basuki Sudiharjo, 1977). Maka peta yang dihasilkan dapat 

digunakan oleh si pengguna sesuai dengan maksud dan tujuan dari si 

penggunanya. 

Dalam geografi terpadu untuk mendekati atau menghampiri masalah 

geografi digunakan berbagai macam pendekatan yang secara eksplisit 

dituangkan kedalam beberapa analisis dibawah ini : 

1. Analisa keruangan (spatial analysis) yaitu mempelajari perbedaan-

perbedaan lokasi mengenai sifat-sifat penting, yang memperhatikan 

penyebaran penggunaan ruang yang telah ada dan penyediaan ruang yang 

akan digunakan untuk berbagai kegunaan yang direncanakan. 

2. Analisa ekologi (ecological analysis) yaitu pendekatan yang 

memperhatikan interaksi organisme hidup dengan lingkungan. 

3. Analisa kompleks wilayah regional complex analysis) yaitu suatu 

pendekatan yang merupakan kombinasi atau gabungan antara analisa 

keruangan dengan analisa ekologi. (Bintarto dan Surastopo, 1979). 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

keruangan (spatial analysis), yaitu mempelajari penyebaran penggunaan ruang 

yang telah ada dan penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai 

kegunaan yang direncanakan. 
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Hadi Sabari (1984) mengemukakan bahwa setiap upaya analisis 

keruangan selalu bertujuan mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan what 

(apa), where (dimana), why (mengapa), dan how (bagaimana) tentang suatu 

gejala. Pendapat ini member petunjuk bahwa pada dasarnya analisa keruangan 

selalu bertujuan untuk mencari jawaban dari pertanyaan tentang gejala-gejala 

apa yang terjadi, mengapa terjadi perseberan seperti itu, dan bagaimana 

persebaran tersebut terjadi. 

1.5.2 Penelitian sebelumnya 

Beny Sri Rahmawati (2004) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Analisis Persebaran Sekolah Dasar Negeri Tahun 2000-2004 di Kecamatan 

Klaten Utara Kabupaten Klaten” adapun tujuan penelitian ini adalah 

menyajikan perbandingan data jumlah murid, guru dan ruang kelas di 

Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten tahun 2000/2001 – Tahun 

2004/2005. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

data sekunder yang menitikberatkan pada subyek kartografi yang hasil 

akhirnya berupa peta dan analisisnya untuk mengevaluasi obyek yang diteliti. 

Hasil dari penelitian ini adalah persebaran sekolah dasar di Kecamatan Klaten 

Utara tidak merata di setiap desanya, jumlah guru yang ada masih mengalami 

kekurangan dan angka partisipasi murni masyarakat mencapai 60% atau dapat 

dilakukan cukup baik. 

Widianingsih (2005) dalam penelitian yang berjudul “Analisis 

Persebaran Sarana Pendidikan Sekolah Dasar Tahun 2000-2004 di 

Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo” adapun tujuan penelitian ini 

adalah melihat persebaran sekolah dasar dalam rangka memenuhi kebutuhan 

jumlah penduduk usia 7-12 tahun di Kecamatan Bendosari Kabupaten 

Sukoharjo dan menganalisis pengaruh persebaran kualitas sekolah dasar 

terhadap asal murid sekolah pada tahun ajaran 2004/2005. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data sekunder dan hasil 

akhirnya berupa peta dan analisisnya untuk mengevaluasi obyek yang akan 

diteliti. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukan bahwa 
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persebaran sekolah dasar di Kecamatan Bendosari tidak merata disetiap 

desanya dan pola persebarannya berbentuk mengelompok. Hal ini 

berpengaruh terhadap rendahnya aksebilitas antar desa yang akan 

berpengaruh terhadap sarana pendidikan sekolah. 
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Tabel 1.3 Perbandingan Antar Penelitian 

Penyusunan  Beni Sri Rahmawati 
(2004) 

Widianingsih (2005) Penulis, 2011 

Judul  Analisis Persebaran 
Sekolah Dasar 
Negeri Tahun 2000-
2004 di Kecamatan 
Klaten Utara 
Kabupaten Klaten. 

Analisis Persebaran 
Sarana Pendidkan 
Sekolah Dasar Tahun 
2000-2004 di 
Kecamatan Bendosari 
Kabupaten Sukoharjo.  

Analisis Persebaran 
Sarana Pendidkan 
Sekolah Dasar di 
Kecamatan Gemolong 
Kabupaten Sragen 
Tahun 2004-2009. 

Tujuan  Menyajikan 
perbandingan data 
jumlah murid, guru 
dan ruang kelas di 
Kecamatan Klaten 
Utara Kabupaten 
Klaten tahun 
2000/2001 - 
2004/2005 dan 
melihat persebaran 
dari jumlah murid, 
guru dan ruang 
kelas di Kecamatan 
Klaten Utara 
Kabupaten Klaten 
tahun 2000/2001 – 
Tahun 2004/2005. 

Melihat persebaran 
sekolah dasar dalam 
rangka memenuhi 
jumlah penduduk usia 
7-12 tahun di 
Kecamatan Bendosari 
Kabupaten Sukoharjo 
dan menganalisis 
persebaran kualitas 
sekolah dasar terhadap 
asal murid sekolah 
pada tahun ajaran 
2004/2005. 

Mengetahui sarana 
pendidikan sekolah 
dasar dalam memenuhi 
jumlah penduduk usia 
sekolah dasar 7-12 
tahun di Kecamatan 
Gemolong Kabupaten 
Sragen. Menganalisis 
persebaran kualitas 
sekolah dasar dalam 
memenuhi kebutuhan 
jumlah penduduk usia 
7-12 tahun di 
Kecamatan Gemolong 
Kabupaten Sragen 
secara keruangan 
berpengaruh terhadap 
asal murid dan jumlah 
murid sekolah. 

Metode  Analisis data 
sekunde dan 
analisis peta  

Analisis data sekunder Analisis data sekunder 
dan analisa peta 

Data  Sekunder  Sekunder  Sekunder  
Hasil Persebaran sekolah 

dasar di Kecamatan 
Klaten Utara tidak 
merata disetiap 
desanya, jumlah 
guru masih 
mengalami 
kekurangan dan 
angka partisipasi 
murni masyarakat 
mencapai 60% atau 
dapat dikatakan 
cukup baik. 

Persebaran sekolah 
dasar di Kecamatan  
Bendosari tidak merata 
disetiap desanya dan 
pola persebarannya 
berbentuk 
mengelompok. Hal ini 
berpengaruh terhadap 
rendahnya aksebilitas 
antar desa yang akan 
berpengaruh terhadap 
sarana pendidikan 
sekolah 

Persebaran sarana 
pendidikan SD di 
Kecamatan Gemolong 
belum  memenuhi 
kebutuhan. Kualitas 
SD di Kecamatan 
Gemolong tidak 
berpengaruh terhadap 
jumlah murid. 
Sehingga terdapat 
variasi asal murid pada 
masing-masing SD. 
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1.6 Kerangka Pemikiran 

Pendidikan merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi bagi generasi 

muda yang diselenggarakan untuk member bekal kemampuan dasar, 

pengetahuan dan ketrampilan yang bermanfaat serta mempersiapkan mereka 

untuk mengikuti pendidikan di jenjang yang lebih tinggi.  

Kualitas serta mutu suatu sekolah dapat menentukan keberhasilan 

dalam pendidikan dan peningkatan kecerdasan serta prestasi anak. Sekolah 

dengan kualitas dan mutu yang baik tentunya akan menghasilkan siswa yang 

mempunyai nilai lebih jika dibandingkan dengan sekolah yang mempunyai 

kualitas serta mutu yang kurang baik. Setiap sekolah yang ada tentunya akan 

mempunyai nilai kualitas serta mutu yang berbeda pula. 

Perbedaan antar sekolah terjadi karena adanya kemampuan dan 

disiplin yang berbeda antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya. 

Perbedaan tersebut diantaranya adalah perbedaan pengelolaan dana yang 

tersedia serta perbedaan dalam bidang penyelenggaraan sekolah. Masyarakat 

tentunya akan memilih sekolah dengan melihat kondisi sekolah yang ada baik 

dari segi kualitas, jumlah lulusan yang dihasilkan dan prestasi yang 

didapatkan siswa sekolah tersebut. Pemilihan sekolah yang berkualitas baik 

dan bermutu memiliki dua faktor, yaitu faktor sosial ekonomi dan faktor 

lingkungan. 

Faktor sosial ekonomi meliputi dukungan sosial baik dari masyarakat 

maupun dari keluarga, pengaruh dan perkembangan budaya serta teknologi 

yang diterapkan dan tak lepas juga salah satu faktor sosial ekonomi yang 

penting adalah adanya perhatian dari pemerintah daerah setempat. Sedangkan 

faktor lingkungan meliputi jarak dan ketersediaan sarana transportasi. 

Sehingga dapat dikatakan suatu sekolah dengan kualitas yang baik dan 

didukung dengan faktor sosial ekonomi dan lingkungan yang baik tentunya 

akan menghasilkan murid yang mempunyai kualitas yang baik pula. 

Untuk mencapai tujuan dari penelitian yang akan dilakukan, maka 

langkah-langkah dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam diagram alir 

penelitian sebagai berikut : 
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Gambar 1.1 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

  Sumber : Penulis, 2011 

 

Sarana Pendididkan Sekolah Dasar

Persebaran Sarana Pendidikan 
Sekolah Dasar

Kebutuhan sarana 
pendidikan Sekolah Dasar 

Kualitas Sekolah Dasar  

Faktor yang mempengaruhi terhadap kebutuhan 
sarana pendidikan Sekolah Dasar : 

1. Jumlah penduduk 
2. Jumlah penduduk usia sekolah dasar 7-12 tahun 
3. Jumlah murid Sekolah Dasar 
4. Rasio anak usia Sekolah Dasar dengan jumlah 

murid 
5. Angka partisipasi murni 

Pemenuhan tingkat kebutuhan 
sarana Sekolah Dasar : 

- Terpenuhi  
-Tidak terpenuhi 

Peta persebaran Sekolah Dasar 
Skala 1 : 50.000 

Hasil : 
1. Peta pemenuhan tingkat kebutuhan sarana pendidikan 

Sekolah Dasar skala 1 : 50.000 
2. Peta hubungan kualitas Sekolah Dasar dengan jumlah 

murid Sekolah Dasar skala 1 : 50.000

Peta-peta : 
1. Peta jumlah penduduk usia  pendidikan Sekolah Dasar 7-12 

tahun skala 1 : 50.000 

Analisis

Kesimpulan dan saran 15

Indikator : 
1. Jumlah kelulusan 
2. Nilai Ujian Nasional 
3. Jumlah murid 
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1.7 Hipotesa  

Untuk mencapai tujuan penelitian serta berdasarkan pada masalah 

yang ada maka terdapat beberapa hipotesis yaitu : 

1. Persebaran sarana pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Gemolong 

Kabupaten Sragen sudah dapat memenuhi kebutuhan jumlah penduduk 

usia Sekolah Dasar 7-12 tahun. 

2. Kualitas Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Gemolong berpengaruh 

terhadap jumlah murid pada masing-masing sekolah dasar. 

3. Terdapat variasi asal murid pada masing-masing Sekolah Dasar (SD) di 

Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. 

 

1.8 Metode dan Data 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisa 

data sekunder dimana hasil akhirnya berupa peta dan analisis yang digunakan 

adalah analisis peta untuk mengevaluasi obyek di daerah penelitian. 

Data sekunder diperoleh dari kantor-kantor yang ada hubungannya 

dengan masalah penelitian. Berdasarkan dengan hal tersebut, maka penelitian 

melakukan dengan beberapa tahap : 

1.8.1 Pemilihan Daerah Penelitian 

Pemilihan dareah dilakukan dengan dilakukan secara purposive yaitu 

pemilihan daerah penelitian berdasarkan pertimbangan tertentu (masri 

Singarimbun dan Sofian Efendi, 1981) . penelitian dilakukan di Kecamatan 

Gemolong Kabupaten Sragen. Dasar pertimbangan adalah tidak meratanya 

jumlah sarana pendidikan dasar dimana terdapat jumlah sarana pendidikan 

dasar di daerah penelitian dimana jumlah total sarana pendidikan dasar pada 

daerah penelitian pada tahun 2009 berjumlah 29 gedung serta kurangnya 

pemanfaat sarana pendidikan oleh masyarakat yang dapat dilihat pada tahun 

2005 – 2009 tahun terdapat selisih antara jumlah penduduk usia sekolah dasar 

7-12 tahun dimana jumlah murid sekolah dasar lebih sedikit dari jumlah 

penduduk usia sekolah dasar, hal ini menunjukan bahwa tingkat pemanfaatan 

sarana yang ada kurang efisien. (sumber : Kecamatan Gemolong Dalam 
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Angka Tahun 2005-2009 dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Nasional 

Kecamatan Gemolong). 

1.8.2 Pengumpulan Data 

Data yang di kumpulkan melalui data sekunder yang ada 

hubungannya dengan obyek penelitian yaitu : 

- Data monografi : jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin 

menurut pendidikan, menurut mata pencaharian, dan penyebaran 

penduduk, kepadatan/pertambahan penduduk. 

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

penggunaan lahan, sarana transportasi, jumlah sekolah dasar dan fasilitas 

yang ada. 

1.8.3 Analisis Data  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data sekunder dan analisis peta. Data sekunder digunakan  untuk mengetahui 

persebaran sarana pendidikan sekolah dasar, jumlah murid serta variasi asal 

murid. Analisis peta dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

imbangan kualitas sekolah dasar dan jumlah murid sekolah dasar tahun 

2009/2010. 

Data tersebut dianlisis menggunakan analisis tabel frekuensi untuk 

mempermudah analisa dalam menjawab hipotesa 3 mengenai variasi asal 

murid, sedangkan untuk pembuktian hipotesa 2 dilakukan analisa dengan 

menggunakan tabel silang dimana data kualitas sekolah diperoleh dengan cara 

melihat persentase jumlah kelulusan murid Sekolah Dasar yang diukur 

berdasarkan Ujian Akhir Nasional (UAN). Data kualitas sekolah adalah data 

rata-rata nilai Ujian Akhir Nasional tahun 2005-2009 dengan menggunakan 

dua analisis yaitu : (1) Analisis rata-rata tertinggi (nilai maksimum selama 

periode 2005-2009). (2) melalui teknik scoring berdasarkan urutan nilai Ujian 

Akhir Nasional (UAN). Untuk tiap sekolah dasar di Kecamatan Gemolong 

yaitu menjadi 3 kelas: Kelas nilai rata-rata tinggi (Skor 3), Kelas nilai rata-

rata sedang (Skor 2), Kelas nilai rata-rata rendah (Skor 1). 
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Untuk mengukur partisipasi murni Sekolah Dasar menggunakan 

persentase murid sekolah dasar dan penduduk usia 7-12 tahun. Adapun rumus 

untuk menghitung angka partisipasi murni adalah : 

 

 

(Sumber : Sitepu dkk, 1986). 

 

1.9 Batasan Operasional  

Sekolah adalah suatu lembaga/instansi yang menjadi tempat kegiatan atau 

proses belajar mengajar (A. Sitepu dkk, 1986) 

Sekolah Dasar adalah lembaga pendidika yang menyelenggarakan program 

pendidikan sebagai dasar untuk menyiapkan siswanya yang dapat maupun 

yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya kelembaga pendidikan yng lebih 

tinggi untuk menjadi warga Negara yang baik (Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, 1975). 

Kapasitas ruang kelas sekolah dasar dalam penelitian ini adalah 

kemampuan kelas untuk menampung murid dengan jumlah 40 orang siswa 

sekolah dasar (Dinas Pendidikan Nasional). 

Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan proses 

belajar mengajar yang meliputi : gedung tempat belajar, kantor dan ruang 

UKS, perpustakaan, buku pelajaran serta prasarana yang lain termasuk tenaga 

guru sebagai tenaga pendidik (Sariman, 1998). 

Analisis adalah menguraikan data-data yang diperoleh penelitian dengan 

menggunakan berbagai teknik dan pendekatan, diamana hasilnya selalu 

dikaitkan denagn hubungan antara manusia dengan lingkungan (Bintarto, 

1983). 

Analisis persebaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui 

persebaran suatu keadaan (Widianingsih, 2005). 

Analisa peta adalah kegiatan penyederhanaan kekompokan lingkungan untuk 

menguraikan kekacauan pada informasi peta, sehingga melalui peta dapat 
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diberikan informasi hubungan keruangan secara lebih mudah bagi pengguna 

peta (Muehcrke, 1978 dalam Alex, 2001). 

Kualitas sekolah adalah faktor besarnya jumlah kelulusan, Nilai Ujian akhir 

Nasional, dan jumlah murid baik dari dalam maupun dari luar wilayah 

(Widianingsih, 2005). 

Angka partisipasi murni adalah indikator yang memperlihatkan tingkat 

keberhasilan pemanfaatan kesempatan memperoleh pendidikan untuk 

pendidikan sekolah dasar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


