
ANALISA PEMANFAATAN FASILITAS
PENDIDIKAN DASAR DI KECAMATAN NGEMPLAK

KABUPATEN BOYOLALI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu persayaratan

Mencapai derajat Sarjana S -1

Fakultas Geografi

Oleh :

Joko Supriyanto
NIRM: 00.6.106.09010.5.0102

Kepada

FAKULTAS GEOGRAFI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2008

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang
Geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di

muka bumi, baik yang menyangkut fisik maupun makhluk hidup beserta
permasalahannya melalui pendekatan keruangan, ekologi dan kewilayahan untuk
kepentingan, proses dan keberhasilan pembangunan (Bintarto dan Surastopo
Hadisumarno, 1979).   Manusia dalam pandangan ilmu geografi merupakan salah
satu elemen  penting dari rantai kehidupan dimuka bumi ini. Dalam kehidupannya
manusia mempunyai bermacam-macam kebutuhan. Salah satu kebutuhan pokok
manusia adalah kebutuhan untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Dalam perkembangan Ilmu Geografi, manusia merupakan unsur yang tak
dapat diabaikan, sebab dalam geografi yang dipelajari adalah manusia sebagai
subyek yang menempati dan memanfaatkan bumi ini secara timbal balik untuk
berkembang lebih jauh dan tidak hanya pada hubungan manusia dengan manusia
melainkan juga manusia dengan unsur-unsur fisiknya.

Makin majunya ilmu geografi terasa perlu suatu wadah yang dapat
mengembangkan studi kependudukan. Ditegaskan oleh Mantra (1985), bahwa
studi kependudukan dapat dibagi menjadi dua tipe. Tipe pertama mengambil
variabel non demografi sebagai variabel pengaruh dan variabel demografi sebagai
variabel terpengaruh, sedangkan sebaliknya tipe kedua mengambil variabel
demografi sebagai variabel pengaruh dan variabel non demografipun sebagai
variabel terpengaruh.

Selanjutnya ditegaskan pula bahwa studi kependudukan lebih luas dari
pada ilmu demografi, karena dalam studi kependudukan memahami karakteristik
penduduk di suatu wilayah, faktor-faktor non-demografipun ikut
dipertimbangkan. Masalah penduduk Indonesia dewasa ini yang merupakan
masalah pokok selain jumlah penduduk yang besar, juga masalah pendidikan
terutama pendidikan anak yang rendah.

Tujuan Nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang
undang Dasar 1945 adalah "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia
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yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Khusus
mengenai bidang pendidikan dalam Bab XIII pasal 31 Undang-undang Dasar
1945 ditentukan bahwa :

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah

wajib membiayainya.

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem

pendidikan nasional, yang mengangkat keimanan dan ketaqwaan serta

akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang

diatur dengan Undang-undang.

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua

puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari

anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan

penyelenggaraan pendidikan nasional.

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk

kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Uraian yang terdapat dalam pasal 31 tersebut memberikan kesempatan

yang lugs kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memperoleh pendidikan.

Sebagai konsekuensinya, maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk

menyediakan sarana pendidikan yang cukup antara lain sekolah, guru dan

program pengajaran serta biaya untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan atau

pengajaran tersebut.

Dalam rangka melaksanakan amanat dan ketentuan Undang-undang

Dasar 1945 tersebut, maka Garis-garis Besar Haluan Negara menetapkan bahwa

pemerintah memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar

sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan kemampuan serta

meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana

dan prasarana memadai (GBHN, 1999).

Sejalan dengan hal tersebut maka sangat diperlukan penyediaan sarana
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atau fasilitas pendidikan yang memadai sehingga dapat meningkatkan mutu

sumber daya manusia. Untuk itu pemerintah mencanangkan di Sekolah Dasar

selama 6 tahun dan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama selama 3 tahun.

Pemerintah juga mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan

memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia

berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti serta

meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh

masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang

efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan,

teknologi dan seni.

Mengingat pendidikan sangat luas cakupannya maka di dalam penelitian

ini hanya dibatasi pada Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Lanjutan Tingkat

Pertama (SUP), yang meliputi Negeri dan Swasta.

Distribusi / penyebaran sekolah termasuk Sekolah Dasar di kota-kota

besar sering menjadi masalah karena ada pengelompokan daerah-daerah tertentu

atau penyebarannya tidak merata yang terkait dengan jumlah penduduk usia

sekolah 7-15 tahun di daerah tersebut. Hal ini juga terjadi di kecamatan

Ngemplak karena ketidakseimbangan jumlah sekolah dasar dengan jumlah yang

memanfaatkan fasilitas sekolah antara daerah yang satu dengan daerah yang lain.

Luas kecamatan Ngemplak adalah 3.852,70 Ha yang terdiri dari 12 Desa,

yaitu Ngargorejo, Sobokerto, Ngesrep, Sindon, Gagak Sipat, Donohudan,

Sawahan, Pandean, Kismoyoso, Dibal, Manggung dan Giriroto dengan jumlah

penduduk 68.325 jiwa dan pertumbuhan penduduk yaitu sebesar 0,88 %

(kecamatan dalam angka) sehingga memicu peningkatan kualitas sumber daya

manusia yang terkait dengan mutu pendidikan.

Mengingat jumlah fasilitas sekolah antar daerah satu dengan daerah yang

lain berbeda, sehingga jumlah pemanfaatan fasilitas sekolah juga berbeda, Hal ini

disebabkan karena jumlah sekolah berbeda, jumlah murid, keadaan ekonomi

keluarga, sarana dan prasarana serta jarak.

Tersebarnya desa di Kecamatan Ngemplak akan membawa perbedaan

dalam hal jumlah penduduk. Hal ini disebabkan oleh terkonsentrasikannya
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penduduk pada wilayah yang memiliki potensi desa yang besar atau pusat

aktifitas penduduk dan pemerintah. Perbedaan yang lain yang terjadi terutama

jumlah penduduk yang terkonsentrasi pada daerah-daerah yang memiliki potensi

yang besar dalam menjadikan aktifitas kehidupan sehari-hari, terutama pelayanan

masyarakat tentu akan berbeda pula, khususnya dalam penelitian ini pemanfaatan

fasilitas pendidikan.

Penempatan fasilitas-fasilitas pendukung dalam memperbaiki kualitas

hidup manusia khususnya di dalam penelitian ini adalah fasilitas pendidikan.

Fasilitas ini dalam penyebarannya harus sesuai dengan jangkauan penduduk

sebagai pengguna.

Permasalahan di daerah penelitian adalah kurang meratanya fasilitas

pendidikan sehingga kebanyakan dari mereka kurang memanfaatkan fasilitas di

daerah sendiri. Adapun Jumlah fasilitas pendidikan di daerah penelitian terdapat

33 SD dan 5 SLTP dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Banyaknya Sarana Pendidikan SD dengan

Jumlah Murid di Tiap-tiap Desa di Kecamatan Ngemplak

No Desa Jumlah
Penduduk

7-12
Tahun

Jumlah
SD

Jumlah
Kelas

Standar
Jumlah
Murid

(40 /kelas)

Jumlah
Murid

Rata-rata
Murid

per
Sekolah

Kekurang
an

Murid

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
=(5) x 40

(7) (8)
= (7)/(4)

(9)
=(6)-(7)

1 Ngargorejo 402 2 12 480 218 109 262
2 Sobokerto 661 3 18 720 525 175 195
3 Ngesrep 718 2 12 480 231 115 249
4 Gagak Sipat 686 3 18 720 523 174 197
5 Donohudan 702 3 18 720 557 186 163
6 Sawahan 894 4 27 1.080 743 186 337
7 Pandean 766 3 20 800 590 197 210
8 Kismoyoso 698 3 18 720 559 186 161
9 Dibal 659 2 12 480 307 153 173

10 Sindon 574 2 12 480 262 130 219
11 Manggung 690 3 18 720 599 200 121
12 Giriroto 632 3 18 720 540 180 180

Jumlah 8.082 33 203 8.120 5.654 1.991 2.467
Sumber :  Ngemplak Dalam Angka, 2004 dan Dinas Diknas

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


5

Tabel 1.2
Banyaknya Sarana Pendidikan SLTP dengan

Jumlah Murid di Tiap-tiap Desa di Kecamatan Ngemplak

No

Desa

Jumlah
Penduduk
13 - 15 th

Jumlah
SLTP

Jumlah
Kelas

Standar
Jumlah
Murid

(40 /kelas

Jumlah
Murid

Rata-rata
Murid per
sekolah

Kekurangan
Murid

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
=(5) x 40

(7) (8)
= (7)/(4)

(9)
=(6)-(7)

1 Ngargorejo 186
2 Sobokerto 306
3 Ngesrep 332 2 33 1320 939 470 381
4 Gagak Sipat 318 1 7 280 236 236 44
5 Donohudan 325 1 15 600 606 606 0
6 Sawahan 414 1 11 440 356 356 84
7 Pandean 355
8 Kismoyoso 323
9 Dibal 305

10 Sindon 266
11 Manggung 319
12 Giriroto 293

 jumlah 3.742 5 66 2.460 2.137 416 509
Sumber :  Kecamatan dalam Angka,2004 dan Dinas Diknas

Berdasarkan tabel 1.1. dan tabel 1.2. terlihat bahwa penduduk usia SD di

Kecamatan Ngemplak berjumlah 8.082 dengan jumlah murid sebanyak 5.654

sedangkan penduduk usia SLTP berjumlah 3.742 dengan jumlah murid sebanyak

2.137. Hal ini menjelaskan bahwa hampir semua sekolahan di Kecamatan

Ngemplak mempunyai daya tampung (standar jumlah murid) yang cukup atau

melebihi jumlah penduduk pada usia sekolah. Artinya sekolahan di Kecamatan

Ngemplak kekurangan murid.

Pemanfaatan fasilitas pendidikan dalam penelitian ini tercermin oleh

banyak sedikitnya murid atau siswa SD dan SLTP. Sekolah yang mempunyai

siswa banyak menunjukkan pemanfaatanya tinggi sedangkan sekolah yang

mempunyai siswa sedikit menunjukan pemanfaatanya rendah. Selain itu tingkat

pemanfatan sekolah juga tercermin dari variasi asal murid. Sekolah yang

mempunyai variasi asal murid yang tinggi menunjukkan bahwa sekolah tersebut

mempunyai banyak peminat atau bisa dikatakan sebauh sekolah yang favorit.
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Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian

dengan judul "ANALISA PEMANFAATAN FASILITAS PENDIDIKAN

DASAR DI KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI".

1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tingkat pemanfaatan fasilitas pendidikan di Kecamatan

Ngemplak.

2. Bagaimanakah jangkauan fasilitas pendidikan terhadap masyarakat

yang memanfaatkan.

3. Bagaimana variasi asal murid SD dan SLTP di Kecamatan Ngemplak

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Mengetahui tingkat pemanfaatan fasilitas pendidikan desa-desa di

Kecamatan Ngemplak.

2. Mengetahui dan menganalisis jangkauan pelayanan  fasilitas

pendidikan terhadap masyarakat yang memanfaatkan fasilitas

pendidikan.

3. Mengetahui variasi asal murid SD dan SLTP di Kecamatan

Ngemplak.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam

1. Sebagai bahan untuk menyustm skripsi yang menipakan salah satu syarat

dalam menempuh ujian Sarjana pada Fakultas Geografi Universitas

Muhammadiyah Surakarta.

2. Salah satu sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pemerintah

Kecamatan Ngemplak membuat kebijakan di bidang perencanaan daerah

khususnya sektor pendidikan.
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1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana

belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, sikap sosial dan ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,

bangsa, dan Negara ( Sisdiknas, 2001 dalam Rubiyanto, 2003 )

Sekolah merupakan tempat pembinaan dan pengembangan pengetahuan

dan kebudayaan yang sesuai dan dikehendaki oleh masyarakat dimana sekolah

tersebut berada. Perkembangan sekolah tidak dapat ber alan baik dan

berkesinambungan tanpa peran serta masyarakat secara langsung maupun tidak

langsung. Sebaliknya masyarakat diharapkan membantu dan bekerja sama dengan

sekolah agar program yang diterapkan oleh sekolah bedalan lancar dan lulusan

yang dihasilkan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sistem pendidikan nasional diselenggarakan melalui 2 jalur, yaitu jalur

pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Pendidikan keluarga

mempakan bagian dari pendidikan di luar sekolah yang diselenggarakan dalam

dan oleh keluarga termasuk pendidikan agama, null budaya, nilai susila dan norma

perilaku yang ada dalam masyarakat. Jalur pendidikan sekolah merupakan

pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah melalui kegiatan belajar mengajar

secara berjenjang dan berkesinambungan.  Sekolah sendiri adalah lembaga

pendidikan yang secara formal dan potensial memiliki peranan penting dan

strategis bagi pembinaan generasi muda, khususnya bagi siswa Sekolah Dasar.

Dengan diterbitkannya Undang-undang no: 2 tahun 1989 tentang sistem

pendidikan nasional, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan

kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia

dalam upaya mewujudkan tujuan nasional. Setiap warga negara mempunyai hak

yang same untuk memperoleh pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang

sekurang-kurangnya serta dengan tamatan pendidikan dasar (Pasal 3, 5 dan 6 UU

no: 2 tahun 1989).
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Pendidikan dasar yang diselenggarakan di Sekolah Lanjutan Tingkat

Pertama, bertujuan untuk membekali pengetahuan dan keterampilan dasar yang

dibutuhkan untuk mendukung kehidupan dalain keluarga dan masyarakat serta

mempersiapkan dan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu

pendidikan tingkat menengah.

Pendidikan dasar merupakan pendidikan yang lamanya 9 tahun yang

diselenggarakan  selama  6  tahun  di  Sekolah  Dasar  (SD)  dan  selama  3  tahun  di

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). SLTP adalah bentuk satuan

pendidikan dasar yang penyelenggaraannya selama 3 tahun.

Pembangunan sarana pendidikan dilaksanakan secara terpadu dan serasi

sesuai dengan tuntutan pembangunan yang memerlukan berbagai jenis

ketrampilan dan keahlian dalam usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Ketersediaan fasilitas fisik yang memadai baik secara kualitatif maupun

kuantitatif oleh pemerintah diusahakan penyediaannya sebagai salah satu

kebutuhan dasar. Hal ini tidak saja menjadi perhatian pemerintah, tetapi juga

badan-badan swasta telah turut membangun fasilitas pendidikan guna melengkapi

fasilitas fisik yang ada.

Pertambahan penduduk berarti meningkatnya jumlah anak usia sekolah

tiap tahunnya. Dengan demikian penambahan fasilitas, fisik merupakan tantangan

yang sangat berarti di masa yang akan datang. Faktor aksesibilitas (tingkat

kemudahan dalam melakukan mobilitas) diperkirakan akan berpengaruh terhadap

pemanfaatan fasilitas pendidikan oleh masyarakat di Kecamatan Ngemplak

Kabupaten Boyolali.

1.6.  Kerangka Penelitian

Pembangunan pendidikan yang telah dilaksanakan dewasa ini merupakan

rangkaian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional di masa yang akan

datang akan berdaya guna dan berhasil guna sangat ditentukan oleh peranan

sentral manusia Indonesia yang berkualitas, oleh karena itu tidaklah berlebihan

apabila dikatakan apabila pendidikan merupakan kunci dan sekaligus menjadi

unsur yang paling penting, karena kedudukan yang begitu strategis inilah  maka
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pembangunan pendidikan mendapat tempat dan dijadikan prioritas dalam

kebijakan.

Tabel 1.3 Perbandingan Penelitian Sebelumnya dengan Penulis
Nama Sri Rusmiyati Agung Kurniawan Joko Supriyanto
Tahun 2004 2006 2008
Judul
Penelitian

Analisa Pemanfaatan Fasilitas
Pendidikan di Kecamatan
Kabupaten Karanganyar

Analisa Distribusi dan
Pemanfaatan SMU di
Kota Surakarta Tahun
2002 / 2003

Analisa Pemanfaatan
Fasilitas Pendidikan Dasar di
Kecamatan Ngemplak
Kabupaten Boyolali

Metode
Penelitian

Analisis Data Sekunder Analisis Data Sekunder Analisis Data Sekunder

Tujuan
Penelitian

- Mengetahui variasi topografi
menyebabkan perbedaan
pada penyebaran fasilitas
pendidikan di Kecamatan
Jumantono

- Mengetahui variasi topografi
dapat mempengaruhi
pemanfaatan fasilitas
pendidikan di Kecamatan
Jumantono

- Mengetahui orientasi
penduduk yang
memanfaatan fasilitas
pendidikan di luar
Kecamatan Jumantono

- Mengetahui tingkat
ketersediaan SMU

- Mengetahui ratio
ketersediaan Smu
dengan kebutuhan

- Mengetahui tingkat
pemanfaatan SMU

- Mengetahui faktor
yang mempengaruhi
terjadinya perbedaan
jumlah gedung SMU

- Mengetahui tingkat

pemanfaatan fasilitas

pendidikan desa-desa di

Kecamatan Ngemplak.

- Mengetahui dan

menganalisis jangkauan

pelayanan  fasilitas

pendidikan terhadap

masyarakat yang

memanfaatkan fasilitas

pendidikan.

- Mengetahui variasi asal

murid SD dan SLTP di

Kecamatan Ngemplak.

Hasil - Peta pemanfaatan fasilitas
pendidikan Sekolah Dasar
(SD) di Kecamatan
Jumantono Kabupaten
Karanganyar

- Peta pemanfaatan fasilitas
pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama
(SLTP) di Kecamatan
Jumantono Kabupaten
Karanganyar

- Peta tumpang susun antara
Kemiringan Lereng-
pernanfatan dan lokasi
fasilitas pendidikan SD dan
SLTP di Kecamatan
Jumantono Kabupaten
Karanganyar

- Peta ratio tingkat
ketersediaan Sekolah
Menengah Umum

- Peta tingkat
pemanfaatan Sekolah
Menengah Umum

- Peta pemanfaatan fasilitas
pendidikan

- Peta Jangkauan (peta
aksesibilitas)
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Dalam rangka memperluas kesempatan belajar pada pendidikan dasar serta

dalam usaha meningkatkan pencapaian tujuan program wajib belajar sembilan

tahun bagi anak usia 7 – 15 tahun, maka diperlukan ketersediaan sarana dan

prasarana pendidikan yang memadai, termasuk di dalamnya penambahan gedung

sekolah dan ruang belajar/ruang kelas  agar terjadi keseimbangan antara jumlah

murid yang harus ditampung dengan ruang kelas yang tersedia. Apabila

keseimbangan ini terjadi maka hal itu akan selaras dengan Tujuan Nasional

Bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pasal 31 UUD 1945. Namun

apabila jumlah lokal kelas tidak memadai, maka akan menimbulkan masalah yang

harus segera mendapatkan jalan pemecahan.

Penilaian pemanfaatan sekolah dalam penelitian ini dicerminkan oleh

banyak sedikitnya murid atau siswa yang tertampung di sekolah. Sekolah yang

mempunyai jumlah murid banyak menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatannya

tinggi sedangkan sekolah yang mempunyai jumlah murid sedikit menunjukkan

pemanfaatanya rendah. Dalam hal ini ditunjukkan dengan nilai rasio

(perbandingan) antara jumlah penduduk usia 7- 12 (SD) dan 13 – 15 (SLTP)

dengan daya tampung yang ada (sesuai dengan standar)

Sedangkan jangkauan didasarkan pada nilai aksesibilitas.  Nilai aksesibilitas

dihitung dengan cara menghitung panjang jalan kemudian membaginya dengan luas

wilayah masing-masing. Nilai aksesibilitas ini dianggap berpengaruh karena semakin

tinggi nilainya maka semakin padat atau semakin banyak jumlah jalan yang ada pada

suatu wilayah, sehingga semakin mudah pula seseorang untuk melakukan mobilitas.

Nilai aksesibilitas di sini menggunakan pembobotan, yaitu pembobotan kelas jalan.

Kelas jalan yang lebih tinggi diberi bobot yang tinggi pula dengan anggapan bahwa

semakin baik kondisi  suatu jalan maka akan semakin memudahkan seseorang dalam

melakukan mobilitas.
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Sumber  : Penulis, 2008

Gambar 1.1.
Diagram Alir Penelitian

1.7.  Hipotesa

Hipotesa merupakan kesimpulan sementara dan masih harus dibuktikan

kebenarannya. Hipotesa yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Tingkat pemanfaatan fasilitas pendidikan di desa pusat Kecamatan

lebih baik dibanding desa yang lain di Kecamatan Ngemplak

2. Semakin tinggi tingkat aksesibilitas semakin tinggi tingkat

pemanfaatan pelayanan fasilitas pendidikan.

3. Semakin tinggi pemanfaatan fasilitas pendidikan semakin tinggi

variasi asal muridnya.

1.8.  Metode Penelitian
Metode yang digunakan adalah analisa data sekunder. Daerah

penelitian terdiri dari 12 desa. Semua desa di daerah penelitian menjadi unit

analisis. Langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut :

1.8.1. Penentuan Daerah Penelitian.
Lokasi penelitian adalah wilayah administrasi Kecamatan Ngemplak

Penduduk Usia SD Dan SLTP
− Jumlah
− Distribusi

Fasilitas Pendidikan SD Dan
SLTP
− Jumlah
− Distribusi

Faktor yang
Mempengaruhi
Pemanfaatan
- Aksesibilitas

Pemanfaatan Variasi Asal
Murid

Klasifikasi
Pemanfaatan
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Kabupaten Boyolali. Penentuan daerah penelitian dilakukan dengan metode

"purposive sampling" yaitu pemilihan daerah penelitian berdasarkan pertimbangan

tertentu (Masri Singarimbun dan Sofian Effendy, 1981)

Pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain :

a. Pemanfaatan fasilitas pendidikan di masing-masing desa berbeda.

b. Persebaran fasilitas pendidikan tidak merata.

1.8.2. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang

diperoleh dari kantor instansi terkait meliputi data demografi yaitu Jumlah

penduduk menurut umur dan jenis kelamin, menurut pendidikan, data penyebaran

penduduk dan pertambahan penduduk serta data asal murid baik SD maupun

SMP. Pengambilan sampel asal murid menggunakan cara Random Sampling,

sampel yang akan diambil adalah 5 %, rinciannya disajikan pada tabel 1.4.

Sedangkan data keadaan fisik daerah meliputi luas tanah, penggunaan lahan,

sarana transportasi, jumlah sekolah yang ada serta murid.

1.8.3. Analisa Data
Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa tabel

silang, tabel skoring. Tabel silang bertujuan menyilangkan 2 tabel frekuensi,

misalnya antara tingkat aksesibilitas dan tingkat pemanfaatan. Sedangkan tabel

skoring untuk klasifikasi pemanfaatan fasilitas pendidikan dan nilai aksesibilitas.

Data penduduk pada penelitian ini terbatas pada jumlah penduduk umur 7-

12  tahun  (usia  SD)  dan  13  -  15  tahun  (usia  SLTP)  di  tiap-tiap  kecamatan  tahun

2004 di wilayah Kecamatan Ngemplak, sedangkan data yang tersedia adalah

dalam kelompok 5 tahunan, sehingga perlu dilakukan pemecahan. Pada

pemecahan kelompok umur jenjang 5 tahunan menjadi satu tahunan dapat

dilakukan dengan mengunakan faktor pengali sprague (spraque multipliers). (Ida

Bagus Mantra, 1985)
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Tabel 1.4. Jumlah Sampel yang Akan Diambil
SD SMPNo Desa Nama SD

Jml
Murid

SAMPEL
(5%)

Nama
SLTP Jml

Murid
SAMPEL

(5%)
SDN1 134 71 Ngargorejo
SDN2 84 4
SDN1 195 10
SDN2 151 8

2 Sobokerto

SDN3 179 9
SDN1 122 6 SLTP2 502 253 Ngesrep
SDN2 109 5 MTsN 437 22

SDN1 191 10
SMP

NURUL
ISLAM

236 12

SMP NURUL
ISLAM 170 9

4

Gagak
Sipat

SMP MUH 9 162 8
SDN1 213 11 SLTP1 606 30
SDN2 207 10

5 Donohudan

SDN3 137 7

SDN1 248 12 SMP MUH
9 356 18

SDN2 188 9
SDN3 133 7

6
Sawahan

SDN4 174 9
SDN1 204 10
SDN2 209 10

7 Pandean

SDN3 177 9
SDN1 187 9
SDN2 177 9

8 Kismoyoso

SDN3 195 10
SDN1 177 99 Dibal
SDN2 130 7
SDN1 122 610 Sindon
SDN2 140 7
SDN1 222 11
SDN2 191 10

11 Manggung

SDN3 186 9
SDN1 187 9
SDN2 169 8

12 Giriroto

SDN3 184 9
Jumlah 5.654 283 2.137 107
Total sampel  = 390

Sumber : Diknas Kabupaten Boyolali, 2008
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Ada 5 buah faktor pengali spraque untuk memecah se1uruh kelompok

umur jenjang 5 tahunan menjadi umur tunggal tahunan. Dalam pemecahan ini

digunakan faktor pengali kelompok tengah (mid panels) dengan rumus sebagai

berikut :

Kelompok penduduk yang akan dipecah diletakkan pada N3 sedang N1 dan

N2 adalah kelas-kelas sebelumnya, N4 dan N5 adalah kelompok umur pada kelas -

kelas sesudahnya.

Adapun cara Mid Panels adalah sebagai berikut :

n1 (Nl x (-0,0128) + (N2 x 0,0848) + (N3 x 0,1504) + (N4 x (-

0,02401) + (N5 x 0,0016).

n2 (N1 x (-0,0016) + (N2 x 0,0144) + (N3 x 0,2224) + (N4 x (-

0,04161) + (N5 x 0,0064)

n3 (Nl x (-0,0064) + (N2 x 0,0336) + (N3 x 0,2544) + (N4 x (-0,0336)

+ (N5 x 0,0064)

n4 (N1 x (-0,0064) + (N2 x 0,0416) + (N3 x 0,2224) + (N4 x (-

0,0144) + (N5 x 0,0016)

n5 (Nl x (-0,0016) + (N2 x 0,0240) + (N3 x 0,1504) + (N4 x (-0,0848)

+ (N5 x 0,0128)

Keterangan :
Nx = jumlah penduduk pada kelompok umur 5 tahunan
nX = jumlah perkiraan penduduk umur satu tahunan

(Ida Bagus Mantra, 1985)

Untuk mengetahui tingkat pemanfaatan fasilitas pendidikan, pada

penelitian ini menggunakan rasio atau perbandingan, yaitu :

1. Perbandingan antara jumlah murid dengan daya tampung yang tersedia

2. Perbandingan antara jumlah fasilitas pendidikan (SD dan SLTP) dengan

jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun dan 13 – 15 tahun

3. Tingkat variasi asal murid
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Selanjutnya hasil perbandingan tersebut dikalikan 100 untuk mencari nilai

persentasinya dan selanjutnya akan diberi skor, dan selanjutnya dikeduanya akan

digabung untuk mencari nilai pemanfaatan fasilitas pendidikan yang ada. Tabel

1.1. dan Tabel 1.2. merupakan contoh perhitungan rasio antara jumlah murid dan

daya tampung. Adapun untuk mencari nilai aksesibilitas maka digunakan rumus

Panjang jalan (L)
Nilai aksesibilitas = -------------------

Luas wilayah (A)

Perhitungan nilai aksesibilitas pada penelitian ini dilakukan dengan pembobotan,

yaitu membobot kelas jalan. Masing-masing kelas jalan diberi nilai yang sesuai,

sehingga rumusnya berubah menjadi

(L1 x  bobot1) +  (L2 x  bobot2)…… (Ln x  bobotn )
Nilai aksesibilitas = ------------------------------------------------------------------

Luas wilayah (A)

Kelas jalan :

Jalan Kolektor : diberi bobot 4

Jalan Lokal : diberi bobot 3

Jalan Lain :  diberi bobot 2

Jalan Setapak : diberi bobot 1

Seperti halnya pada klasifikasi potensi maka nilai aksesibilitas inipun dikelaskan

dengan cara yang sama, yaitu

I =
x

b-a

Keterangan:

   I  :  Interval kelas

   a :  Nilai aksesibiltas tertinggi
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   b :  Nilai aksesibiltas terendah

   x :  Jumlah klas (pada penelitian ini ditentukan 3 klas)

Klasifikasi Skor

Rendah :   b             -       ( b + I )

Sedang :   (b +I)          -       ( b + I ) + I

Tinggi  :   ( b + I ) + I  -       a

Tabel 1.5. Contoh Tabel Perhitungan Nilai Aksesibilitas dibobot

No Desa Panjang
Jalan
(km)

Bobot Bobot x
panjang
jalan

Luas
(km2)

Nilai
Aksesibilitas
(panjang
jalan/ luas)

Skor Klasifikasi

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)x(4) (6) (7)=(5)/(6) (8) (9)
1 Ngargorejo
2 Sobokerto
3 Ngesrep
4 Sindon
5 Dibal
6 Gagaksipat
7 Donohudan
8 Manggung
9 Kismoyoso
10 Pandean
11 Giriroto
12 Sawahan

Asal murid dianggap perlu dicari untuk mengetahui seberapa besar minat

masyarakat yang berada di sekitar fasilitas pendidikan yang bersangkutan.

Semakin bervariasi asal murid dianggap semakin tinggi kridibelitas sekolah

tersebut, sehingga masyarakat mempunyai antusian yang tinggi untuk masuk ke

sekolahan tersebut. Asal murid ini juga dibuat skor, kemudian dibuat

klasifikasinya.
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Untuk menentukan hubungan antara 2 variabel, yaitu hubungan antara

tingkat pemanfaatan dengan aksesibilitas, pemanfatan dengan variasi asal murid

(hipotesa ke-2 dan hipotesa ke-3) digunakan analisa product moment dengan

rumus sebagai berikut :

rxy =

Dimana :

rxy = Koefisien korelasi

X  = Variabel pengaruh

Y  = Variabel terpengaruh

N  = Jumlah sempel

Secara statistik, angka korelasi ( r ) itu bergerak diantara 0,000 sampai

+1,000 atau diantara 0,000 sampai – 1, 000 tergantung kepada arah korelasi

(hubungan) apakah nihil, positif atau negatif. Koefisien ( r )  yang bertanda positif

menunjukkan arah hubungan yang positif. Koefisien ( r )  yang bertanda negatif

menunjukkan arah hubungan yang negatif. Koefisien yang bernilai 0,000

menunjukkan tidak adanya hubungan antara X dan Y.

Bilamana dua variabel mempunyai koefisien korelasi ( r ) sebesar + 1,000

atau – 1,000 maka kedua variabel itu dikatakan mempunyai korelasi yang

sempurna. Namun keadaan tersebut sangat jarang dijumpai sehingga dibuat

klasifikasi keeratan nilai korelasi ( r ) yaitu :

1. r bernilai 0,800 – 1,000 adalah sempurna

2. r bernilai 0,600 – 0,800 adalah cukup

3. r bernilai 0,400 – 0,600 adalah agak rendah

4. r bernilai 0,200 – 0,400 adalah rendah

5. r bernilai 0,000 – 0,200 adalah sangat rendah

           (Sumber : Sutrisno Hadi, 1991)
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1.9.  Batasan Operasional

Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu lokasi atau  tempat, dalam

penelitian ini adalah jumlah panjang jalan (yang dibobot) dibagi dengan

luas Desa.

Kapasitas Ruang kelas (kapasitas sekolah) adalah kemampuan menampung

murid yang dirumuskan dengan jumlah ruang kelas dikalikan 40 (Dirto

Hadi Susanto, 1995)

Pemanfaatan adalah usaha menggunakan sesuatu barang atau jasa yang

digunakan sebagai tujuan tertentu.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, sikap sosial dan keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa dan Negara ( Sisdiknas, 2001 dalam Rubiyanto,

2003 )

Sarana pendidikan adalah seperangkat peralatan atau bahan yang digunakan di

dalam proses belajar mengajar (Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan, 1980)

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38



